
کشاورزی قراردادی 
و توجه به الگوی کشت

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی گفت:وزیر جهاد کشاورزی با اقتدار کامل و توجه ویژه به 
کشاورزی قراردادی و اجرای طرح الگوی کاشت با رویکرد تقویت و تضمین درآمد کشاورزان با در 

1نظر گرفتن ظرفیت های اقلیمی و تنوع محصوالت کشاورزی در کشور اقدام کند.
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بیمارستانی که به درمانگاه تبدیل شد
بیمارستان شهداد امکانات پزشکی الزم را ندارد

 بیمارستان ۸۰ تختخوابی علی بن موسی الرضا )ع( شهداد از داشتن پزشک متخصص و تجهیزات پزشکی الزم محروم است.

کاهش ۵۴ درصدی 
بارندگی در کشور

بررسی نحوه توزیع و 
قیمت گذاری سیمان و فوالد

رییس سـازمان مدیریت بحران با اشـاره به شـرایط 
خشکسـالی گفت: بارندگی در سـطح کشـور امسال 

۵۴ درصد کاهـش پیدا کرده اسـت و حتـی برخی از اسـتان ها بـا کاهش بیش 
از ۹۰ درصـدی بارش مواجـه بودند.

 رئیس میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان 
فهرج گفت: در آستانه پنجمین سالروز ثبت جهانی بیابان 

لوت و قرار گرفتن فهرج در لیست ورودی های اصلی بیابان لوت در کشور و حضور 
بی  شمار گردشگران از مناطق کویری فهرج، امروزه همه دستگاه ها باید برای میزبانی و 
قرار دادن امکانات و خدمات دهی برای استقبال از گردشگران داخلی و خارجی کوشا 
باشند؛ اما فهرجی ها سالهاست، از وجود سایت زباله در همجواری منطقه گردشگری 

شاه مردان که تنها و اولین مقصد تفریحی مردم شهرستان فهرج است، رنج می برند.

وجود سایت زباله، فاجعه ای 
 زیست محیطی برای فهرجی ها
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از حادثه تلخ خوزستان 
عبرت بگیریم

محمد درویش
یاداشت مهمان

مالیات مسکن بر اساس مدت نگهد اریمالیات مسکن بر اساس مدت نگهد اری

هیـچ اسـتانی بـه انـدازه خوزسـتان 
در هیـچ  نـدارد.  ثـروت طبیعـی 
اسـتانی به انـدازه خوزسـتان در طول 
یکصـد سـال اخیـر سـرمایه گذاری 
اسـت. نشـده  انجـام   صنعتـی 

هیـچ اسـتانی از نظـر تولیـد سـاالنه 
کشـاورزی، قبـل مقایسـه و رقابـت 
بـا خوزسـتان نیسـت و در هیـچ 
اسـتانی، مزایایـی کـه منطقـه آزاد 
ارونـد بـرای شـهروندان خوزسـتانی 
نشـده.  فراهـم  کـرده،   فراهـم 
عـاوه بـر ایـن، خوزسـتان دسـتکم 
پنـج تـاالب رویایـی: هورالعظیـم، 
شـادگان، شـیمبار، میانگـران و بامدژ 
دارد کـه هـر کـدام می توانـد چـون 
یک صنـدوق ارزی پایدار برای کشـور 
پـول بیافرینـد؛ همچنین خوزسـتان 
بیـش از یـک هـزار سـایت تاریخـی 
ارزشـمند دارد کـه هر کـدام می تواند 
یـک مقصـد گردشـگری بی رقیـب 
بـرای دوسـتداران فرهنـگ، تاریـخ 
و میـراث طبیعـی در ایـران و جهـان 
در  نخـل  نفـر  دومیلیـون  باشـد؛ 
خوزسـتان و حضور نزدیک بـه پانصد 
نوع پرنده در این اسـتان می توانسـت 
بـرای رونـق اقتصـادی و گردشـگری 
یـک کشـور کافـی باشـد و البتـه این 
 سـیاهه غرورآفرین را پایانی نیست ...

اگر هنوز مـردم در دغاغله و بسـیاری 
از سـکونتگاه های خوزسـتان از نعمت 
آب شـرب برخـوردار نیسـتند؛ اگـر 
مرکز اسـتان هنـوز یـک تصفیه خانه 
بدتریـن  اگـر  نـدارد؛  اسـتاندارد 
شـیوه مدیریـت پسـماند و پسـاب 
در خوزسـتان قابـل مشـاهده اسـت؛ 
اگر بدتریـن و آب برتریـن محصوالت 
ناسـازگار با اقلیـم و موقعیت جلگه ای 
اسـتان در خوزستان کاشـته می شود 
و اگر پیوسـته بر وسـعت چشمه های 
تولیـد گـرد و خـاک و کانون هـای 
بحرانی فرسـایش بـادی افزوده شـد؛ 
فقط یـک دلیـل دارد! اینکـه مدیران 
حاکـم بـر خوزسـتان و ایـران فکـر 
کردند نیـازی بـه رعایـت هنجارهای 
محیط زیسـتی در خوزسـتان بـرای 
تولیـد پـول بیشـتر و شـغل بیشـتر 
نیسـت و طبیعت اینک سیلی سخت 
خویش را به طبیعت سـتیزان می زند؛ 
همـان سـیلی سـختی کـه اگـر بـه 
سـرعت چیدمان توسـعه را متناسـب 
بـا واقعیت هـای بوم شـناختی کشـور 
تغییـر ندهیـم، در اصفهـان، فـارس، 
ارومیـه، جازموریـان، تهـران، قـم، 
خراسـان، مازندران، گلستان، گیان، 
لرسـتان، چهارمحـال و بختیـاری   و 
شـد. خواهـد  شـنیده  هـم   ... 

آیـا عبـرت می گیریـم یـا همچنـان 
آنهایـی را کـه خواهـان تغییـر آرمان 
توسـعه از خودکفایـی در کشـاورزی 
بـه تامیـن امنیـت غذایـی هسـتند، 
جاسـوس و نفـوذی دشـمن خطـاب 
کـرده و ممنـوع از تصویـر و صـدا و ... 

! ؟ می کنیـم

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              1۴۰۰ مــرداد   3 یکشــنبه         1۰2۹ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

۱۹۳ بستری جدید و ۱۲ فوتی در شبانه روز گذشتهکشاورزی قراردادی و توجه به الگوی کشت

کاهش ۵۴ درصدی بارندگی در کشور

 مالیات ستانی از خانه های خالی کلید می خورد 

کمیسـیون  رئیسـه  هیـات  عضـو 
کشـاورزی گفت:وزیر جهاد کشاورزی 
بـا اقتـدار کامـل و توجـه ویـژه بـه 
کشـاورزی قـراردادی و اجـرای طـرح 
الگـوی کاشـت بـا رویکـرد تقویـت و 
تضمیـن درآمد کشـاورزان بـا در نظر 
گرفتـن ظرفیت هـای اقلیمـی و تنوع 
محصوالت کشـاورزی در کشـور اقدام 

کنـد.
ذبیـح اهلل اعظمـی سـاردویی عضـو 
هیات رئیسـه کمیسـیون کشـاورزی، 
آب، منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت 
مجلس شـورای اسـامی  در خصوص 
خصوصیـات وزیـر جهـاد کشـاورزی 
دولـت آینـده، گفـت: وزیـر جهـاد 
کشـاورزی باید دانش آموختـه یکی از 
رشـته های کشـاورزی و منابع طبیعی 
باشـد. به عبارت دیگـر دارای دانایـی و 
تسـلط به علـم و دانش تخصصـی روز 

کشـاورزی و علـوم وابسـته باشـد.
نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد 
در مجلـس شـورای اسـامی، افـزود: 
همان طـور کـه از نـام ایـن وزارتخانـه 
برمی آیـد وزیـر جهادکشـاورزی بایـد 
کامًا مردمـی و با روحیـه کار جهادی 
و شبانه روزی باشـد و کار و بازدیدهای 

میدانی در اسـتان های مختلف کشـور 
را بـر پشت میزنشـینی ترجیـح دهـد.

او ادامـه داد: توانمنـدی بسـیار باال در 
برنامه ریـزی و دارای حسـن سـابقه 
کار اجرایـی در حوزه هـای مدیریـت 
شهرسـتانی، اسـتانی و وزارتخانه ای و 
تـوان مدیریتـی قابـل قبول در سـطح 
کان کشـوری ماننـد معاونـت وزیـر، 
نماینـده مجلس، رئیس دانشـگاه و..... 
را در کارنامه داشـته و تجربـه عملی و 
میدانـی در سـطوح مختلف سـازمانی 

را دارا باشـد.
اعظمـی گفـت: آشـنایی کامـل بـا 
سـاختار وزارت جهـاد کشـاورزی 
و  دغدغه هـا  از  عمیـق  آگاهـی  و 
مشـکات بخـش کشـاورزی داشـته 
باشـد تا بتوانـد در تدویـن برنامه های 
هدفمنـد، کارا، بـا قابلیـت اجرایی باال 
و اولویت دهـی بـه امنیـت غذایـی، 
توسـعه پایـدار اقتصـاد کشـاورزی ، 
روسـتایی، عشـایری و بـا رویکـرد و 

دیـدگاه مشـارکتی موفـق شـود.
مجلـس  در  مـردم  نماینـده  ایـن 
شـورای اسـامی، تصریـح کـرد: وزیر 
جهـاد کشـاورزی می بایسـت جـوان، 
باهوش، مقتـدر، باکفایت، با شـهامت 

نایـی  و جسـارت باشـد. دارای توا
چانه زنـی بـا باالدسـتی ها ازجملـه 
رئیس جمهـور، سـایر وزرا و هیـات 
دولـت و تـوان نفـوذ در سـاختارهای 

دولتـی باشـد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه وزیـر جهـاد 
کشـاورزی می بایست از سیاسی کاری 
و بازی هـای جناحـی، باندبـازی در 
وزارت متبـوع پرهیـز و بـه تعهـد و 
شایسته سـاالری اعتقاد راسـخ داشته 
باشـد، ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی 
در اولین اقدام دسـت مدیران فاسـد را 
کوتـاه نمـوده و با خـرده حکومت های 
شـکل گرفته در بدنـه وزارت جهـاد 

کشـاورزی بشـدت برخـورد کنـد.
اعظمـی، ادامـه داد: وزیـر جهـاد 
کشـاورزی بایـد دارای حسـن تدبیـر، 
صداقـت، سـعه صدر، امانـت داری و 
انجام برنامه هـای نظارتـی الزم جهت 
عبـور از وضعیـت بحرانی و نامناسـب 
کشـاورزی، و همچنیـن توانایی ایجاد 
انگیزه هـای فنـی، مالـی و هویتـی در 
قبـال زیرمجموعـه و توجـه ویـژه بـه 
شـاغلین وزارت متبوع، هویت بخشـی 
جهـاد  وزارت  جایـگاه  بهبـود  و 

کشـاورزی باشـد.

کمیسـیون  رئیسـه  هیـات  عضـو 
کشـاورزی، آب، منابـع طبیعـی و 
شـورای  مجلـس  زیسـت  محیـط 
اسـامی، تصریـح کـرد: وزیـر جهـاد 
کشـاورزی بـا اقتـدار کامـل و توجـه 
کشـاورزی  مقولـه  دو  بـه  ویـژه 
قـراردادی و اجـرای طـرح الگـوی 
کاشـت بـا رویکـرد تقویـت و تضمین 
درآمـد کشـاورزان بـا در نظـر گرفتن 
تنـوع  و  اقلیمـی  ظرفیت هـای 
محصوالت کشـاورزی در کشـور اقدام 

. کنـد
نماینده مـردم جیرفـت و عنبرآباد در 
مجلس شـورای اسـامی، گفت: توجه 
ویـژه  بـه مراکـز خدمـات کشـاورزی 
به عنـوان  واحدهـای پایـه وزارتخانـه 
کـه مسـتقیماً بـا کشـاورزان ارتبـاط 
دارنـد و همچنیـن اعتقاد بـه کارهای 
و  مزرعـه ای  کاربـردی  پژوهشـی 
برنامه ریـزی بـرای هوشـمند سـازی 
کشـاورزی، بهبـود بازدهـی کمیـت 
و کیفیـت تولیـد در واحـد سـطح بـا 
عنایـت ویـژه بـه بخـش صـادرات و 
تأمیـن زیرسـاخت های الزم بازرگانی 
نیـز بایـد در دسـتور کار وزیـر جهـاد 
کشـاورزی دولـت آینـده قـرار بگیرد.

به گـزارش روابـط عمومی علوم پزشـکی 
کرمان،دکتـر مهدی شفیعی،سـخنگوی 
ایـن دانشـگاه عصـر شـنبه 2 مردادمـاه 
سـاعت   2۴ طـی  ینکـه  ا بیـان  بـا 
بیمـار جدیـد کرونـا   1۹3 گذشـته، 
بسـتری  اسـتان  بیمارسـتان های  در 
شـده اند، گفـت:» ۹2 نفـر از آن هـا از 
حـوزه  دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان 
بـر، بافـت، بردسـیر،  ور، را )شـامل را
کوهبنـان، کرمـان، شـهربابک، زرنـد، 
ارزوئیـه(، 3۵ نفـر از حـوزه دانشـکده 
علوم پزشـکی سـیرجان، 1۰ نفر از حوزه  
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم و ۴۴ نفـر از 
حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت 

. » هسـتند
ز حـوزه  و بـا بیـان این کـه 12 نفـر ا ا
نشـگاه علـوم پزشـکی رفسـنجان،  دا

بسـتری جدیـد گـزارش شـده اسـت، 
افـزود: »در حـال حاضـر، ۹۶1 بیمـار 
کرونا در بیمارسـتان های اسـتان بستری 

. » هسـتند
شـفیعی ادامـه داد:»۵۴۶ نفـر از بیماران 
بسـتری در حـوزه  علوم پزشـکی کرمان، 
1۰۰ نفـر حوزه  علوم پزشـکی رفسـنجان 
، 1۶۴ نفر حوزه  جنـوب، ۶2 نفر در حوزه  
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم و ۸۹ نفـر از 
حوزه  دانشـکده علوم پزشـکی سـیرجان 
بسـتری هسـتند و خدمات بیمارسـتانی 

بـه آن هـا ارائه می شـود«.
پیدمـی  بتـدای ا ز ا و اظهـار کـرد: »ا ا
در  نفـر   3۸2 و  ر  هـزا  2۷ تاکنـون 
اسـتان، به دلیـل ابتـا بـه کرونا بسـتری 

. » ند ه ا شـد
مدیـر گـروه مبـارزه بـا بیماری هـای 

واگیـردار دانشـگاه علوم  پزشـکی کرمان 
سـپس اظهـار کـرد: »متاسـفانه در 2۴ 
سـاعت گذشـته، 12 مورد فوتی به دلیل 
ابتـا بـه ویـروس کرونـا گـزارش شـده 
کـه ۶ نفـر مربـوط بـه حـوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمـان ، ۴ نفـر از حـوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت  و 2 
نفـر از حـوزه دانشـکده علـوم پزشـکی 

سـیرجان اسـت«.  
بـه گفتـه  شـفیعی،از ابتـدای اپیدمـی 
کرونـا در اسـتان تاکنـون، 33۹۹ نفـر به 
دلیـل ابتا بـه کوویـدـ  1۹ جـان خود را 

از دسـت داده انـد.
او همچنیـن تعـداد دوز واکسـن هـای 
تزریق شـده اسـتان کرمـان در نوبت اول 
را 23۵3۹۵ و نوبـت دوم ۷۹۹3۹ دوز 

عنـوان کـرد.

رییـس سـازمان مدیریـت بحـران بـا 
اشـاره بـه شـرایط خشکسـالی گفـت: 
بارندگـی در سـطح کشـور امسـال ۵۴ 
درصد کاهـش پیدا کـرده اسـت و حتی 
برخی از اسـتان ها با کاهـش بیش از ۹۰ 

درصـدی بـارش مواجـه بودنـد.
اسماعیل نجار در جلسه سـتاد مدیریت 
بحـران و شـورای کشـاورزی اسـتان 
خوزسـتان کـه )2 مردادمـاه( برگـزار 

شـد، اظهـار کـرد: گـرم شـدن بیـش از 
دو درجـه ای زمیـن، تغییـر نـوع بـارش 
و زمـان آن را بایـد بپذیریـم. اکنـون در 
مناطـق بسـیار پربـرف کشـور، برفـی 
وجـود نـدارد در حالـی کـه در گذشـته 
نـه چنـدان دور، هـر دره ای ۵۰ تـا ۵۰۰ 
میلیـون مترمکعب آب مـی داد. این یک 
واقعیتی اسـت کـه بایـد آن را بپذیریم و 
بـر اسـاس آن کار خـود را دنبـال کنیم.

وی افـزود: بارندگـی در سـطح کشـور 
امسـال ۵۴ درصـد کاهـش پیـدا کـرده 
اسـت و حتـی برخـی از اسـتان ها بـا 
کاهـش بیـش از ۹۰ درصـدی بـارش 
مواجـه بودنـد. اسـتان خوزسـتان نیـز 
نزدیـک بـه 3۷.۵ درصـد نسـبت بـه 
گذشـته بـا کاهـش بارندگـی مواجـه 

سـت. ا
رئیس سـازمان مدیریت بحران با اشـاره 

به تخصیص اعتبـار بـه وزارت نیرو برای 
تنـش آبی کشـور، بیـان کـرد: از ابتدای 
سـال و با توجـه بـه تغییراتی کـه اتفاق 
افتـاد، جلسـاتی در خصـوص دو سـه 
بخـش آب شـرب برگـزار شـد کـه در 
نهایت سـه هـزار و 32۰ میلیـارد تومان 
برای کاهش تنش آبـی در اختیار وزارت 
نیـرو قـرار گرفـت و دولـت آن را مصوب 
کـرد. بـا جلسـات متعـددی کـه برگزار 
شـد 2۰۰ میلیـارد تومـان نیـز بـرای 
اجـرای بنـد خ مـاده 33 در نظـر گرفته 

شـد.

طبـق اعـام رئیـس کل سـازمان امـور 
ز  ا کـه  لیاتـی  ما نخسـتین  لیاتـی  ما
خانه هـای خالـی دریافـت می شـود 
زه نصـف  نـدا در مـرداد مـاه و بـه ا
 ارزش اجـاره ماهانـه آن خواهـد بـود.
به گـزارش ایسـنا، طبق مـاده ۵۴ مکرر 
قانون مالیات هـای مسـتقیم واحدهای 
مسـکونی واقع در شـهرهای با جمعیت 
بیـش از ۱۰۰ هـزار نفـر کـه به اسـتناد 
سـامانه ملی امـاک و اسـکان به عنوان 
»واحـد خالـی« شناسـایی شـوند، از 
سـال دوم بـه بعـد مشـمول مالیـات 
معـادل مالیـات بـر اجـاره به شـرح زیر 

خواهند شـد:
سـال دوم- معـادل یـک دوم مالیـات 

متعلقـه
 سـال سـوم- معـادل مالیـات متعلقـه
سـال چهـارم و بـه بعـد- معـادل یـک 
بـر مالیـات متعلقـه ۱.۵( برا  و نیـم )
در ایـن راسـتا، وزارت راه و شهرسـازی 

بـرای شناسـایی واحدهـای خالـی 
سـامانه امـاک و اسـکان کـه اطاعات 
واحدهـای مسـکونی کشـور در آن 
درج می شـود را از بهمـن مـاه ۱۳۹۸ 
رونمایـی و مردادمـاه ۱۳۹۹ اجرایـی 
کـرد و بـه ایـن سـامانه وظیفـه  دیگری 
هـم عـاوه بـر شناسـایی خانه هـای 
خالـی محول شـد کـه شناسـایی محل 
سـکونت خانـوار اسـت و طبـق قانـون 
هـر خانـواری می توانـد یـک اقامتـگاه 
دائمـی در شـهر محـل سـکونت و یـک 
ز  قامتـگاه فرعـی در شـهری غیـر ا ا
محـل سـکونت داشـته باشـد کـه ایـن 
مـوارد مشـمول مالیـات نمی شـوند اما 
مـازاد بـر آن اگـر هـر واحـدی داشـته 
می شـود.  مالیـات  مشـمول   باشـد 
همچنیـن، اگـر ایـن افـراد واحدهـای 
مـا خالـی  بیشـتری داشـته باشـند ا
 نباشـند مشـمول مالیات نخواهد شـد. 
یـن زمینـه، بـر اسـاس اعـام  در ا

وزارت راه و شهرسـازی، تمامـی مـردم 
فروردیـن   ۱۹ ( پنجشـنبه  روز  ز  ا
امـاک  ثبـت  بـه  مکلـف   )۱۴۰۰
تحـت تملـک خـود در سـامانه امـاک 
amlak.mrud. و اسـکان بـه نشـانی
ir شـدند کـه ایـن موضـوع تـا پایـان 
دامـه خواهـد داشـت.   شـهریورماه ا
بـر اسـاس بنـد ۷ از تبصـره ۸ اصاحیه 
لیاتهـای  ۵۴ مکـرر قانـون ما مـاده 
مسـتقیم مصـوب پنجم آذرمـاه ۱۳۹۹ 
مجلـس، دسـتگاه های اجرایـی مکلفند 
خدمـات خـود از قبیـل افتتاح حسـاب 
بانکـی و صـدور دسـته چـک، یارانـه 
و کمـک معیشـتی، تعویـض پـاک 
خـودرو، فـروش انشـعاب آب، بـرق، 
تلفـن و گاز طبیعـی و بسـیاری دیگـر 
از خدمـات را صرفـا بـا اخـذ کـد ملـی 
و بـر اسـاس کـد پسـتی یـا شـرح 
نشـانی یکتـای درج شـده مربـوط 
بـه اقامتـگاه اصلـی افـراد در سـامانه 

 امـاک و اسـکان کشـور ارائـه کننـد.
بنابرایـن، کسـانی کـه امـاک تحـت 
تملـک خـود را در سـامانه امـاک و 
اسـکان ثبـت نکـرده باشـند، از بهـره 
منـدی از خدمـات ذکـر شـده در بـاال 

می شـوند.  محـروم 
چند خانوار در سامانه اماک و اسکان 

ثبت نام کردند؟ 
آمـاری  طبـق  دیگـر،  سـوی  از 
کـه محمـد اسـامی ـ وزیـر راه و 
شهرسـازیـ  در ۲۶ تیرمـاه ۱۴۰۰ 
تاکنـون سـه میلیـون  ارائـه کـرد 
خانـوار در سـامانه جامـع امـاک و 
اسـکان ثبـت نـام کرده انـد، درحالیکه 
برآوردهـا از وجـود ۲۸ میلیـون واحـد 
 مسـکونی در کشـور حکایـت دارد. 
عـاوه برایـن، اواخـر سـال گذشـته 
وزارت راه و شهرسـازی اعـام کـرد که 
۱.۳ میلیـون خانـه خالی را شناسـایی 
و بـرای اخـذ مالیـات بـه سـازمان امور 
مالیاتـی معرفـی کـرده و قـرار اسـت 
در مردادمـاه امسـال مشـمول مالیـات 

واحدهـای خالـی از سـکنه شـوند.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

آگهي مناقصه عمومي    
 شماره۱۴00/۱۹/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد " ارائه خدمات راهبری، نگهداری، تعمیر 
واحد پایلوت پلنت و آزمایشگاه های مدیریت تحقیقات و فناوری" خود را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا كلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه 
به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی 
تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز 
چهارشنبه مــورخ 1400/5/13 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی 
تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1400/5/6 مقرر شده 
است. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و 

                                                                کمیسیون معامالت بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

مالیات جدید مسکن چگونه محاسبه می شود؟
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شکارچی خارجی پرندگان 
در جنوب کرمان دستگیر شد

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت از دستگیری 
شکارچی تبعه افغان که اقدام به زنده گیری پرندگان وحشی در این 
شهرستان می کرد، خبر داد.مطهره قریشی افزود: گزارش زنده گیری 
پرندگان در منطقه اسفندقه جیرفت به اداره محیط زیست شهرستان 
جیرفت گزارش شــد.او اظهار داشــت: تحقیقات در مورد شکارچی 
غیرمجاز تبعه افغان توســط ماموران یگان حفاظت محیط زیست 
جیرفت انجام شد و پس از هماهنگی با دستگاه قضایی، محل اختفای 
این شکارچی متخلف مورد بازرسی قرار گرفت.رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان جیرفت ادامه داد: در بازرسی انجام شده 2۰ 
عدد کیسه مخصوص زنده گیری، چندین قطعه بلدرچین وحشی زنده، 

یک عدد تور و انواع تله و قفس پرندگان کشف و ضبط شد.
او اظهار داشت:شکارچی غیرمجاز افغان به منظور رسیدگی به تخلف 

انجام شده به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.
قریشی بیان کرد: اتباع افغان بر اساس ســنتی ناپسند پس از صید 
بلدرچین وحشی به برپایی جنگ های خونین بین پرندگان و شرط 

بندی بر سر این موضوع اقدام می کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان جیرفت از  رهاسازی 
پرندگان کشف شده در زیستگاه طبیعی اسفندقه خبر داد و بهای ضرر 
و زیان وارده به محیط زیست و شکار و یا زنده گیری هر قطعه پرنده 
بلدرچین را طبق تبصره ۴۴2 شورای عالی حفاظت محیط زیست یک 

میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اعام کرد.
قریشی گفت: مردم در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از زنده 
گیری پرندگان توسط اتباع افغان و هرگونه اقدام متجاوزانه به حریم این 
جانداران را به یگان حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت گزارش 

کنند تا در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود.

افزایش قیمت نان 
تصویب نشده است

داریوش ماهری گفت: تاکنون افزایش قیمت نهایی تصویب و اباغ 
نشده است و هیچ نانوایی در ســطح شهر کرمان حق افزایش نرخ را 
ندارد.داریوش ماهری مدیرکل غله استان کرمان در رابطه با گرانی 
نان در برخی نانوایی های سطح شهر اظهار کرد: برخی گرانی نان را بر 
مبنای قیمت گندم می سنجند که این اشتباه است زیرا قیمت گندم 
یارانه ای است و دقیقا با قیمت سال گذشته بین کارخانجات توزیع می 
شود.او گفت: افزایش قیمت نان به واسطه هزینه های جانبی نانوایی ها 
است از جمله افزایش حقوق، نرخ کرایه، افزایش خرید مواد بهداشتی 
که به آنان تحمیل شده است و همچنین افزایش قیمت جوش شیرین 

که نیاز هست حتما قیمت نان خود را اصاح کنند.
مدیرکل غله اســتان کرمان افزود: افزایش قیمت نــان از تهران به 
استانداریها اباغ شده است و استانداری ها پس  از طرح در کارگروه و 
نظریات تخصصی آن را در دستور کار قرار می دهند و پس از تصویب 
به نانوایان شهر اباغ می شود و اتحادیه ها از آن زمان موظف هستند 

این اباغیه را انجام دهند.
ماهری عنوان کرد: جلســه ای هفته گذشــته بــا مهرابی معاونت 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری در خصوص همین مسئله برگزار 
و مصوب شد که به هیچ عنوان تا زمان اباغ شدن نرخ جدید، هیچ 

نانوایی حق افزایش نرخ نان را ندارد.
او بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده افزایش نرخ نان می توانند 
از طریق سازمان تعزیرات و اداره صمت پیگیری کنند و یا با اداره غله 

تماس حاصل کنند.
مدیرکل غله استان کرمان تصریح کرد: در ضمن فروشگاه های مواد 
غذایی که اقدام به توزیع نان می کنند نمی توانند بدون اجازه و اباغ 
اتاق اصناف اقدام به افزایش قیمت کنند که در صورت مشاهده با آنها 

برخورد خواهد شد.
ماهری در پایان ابراز کرد: نانوایانــی که به صورت خانگی پخت می 
کنند نیز در صورت دریافت آرد یارانه ای حق ندارند قیمت نان خود 

را افزایش دهند.

 تعطیلی ادارات تاثیری 
در کنترل کرونا ندارد

اســتاندار کرمان گفت: با تعطیلی شهرســتان ها مخالف هستیم و 
تعطیلی بخش اداری نیز هیچ کمکی به کنترل بیماری کرونا نمی کند.

علی زینی وند در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونای استان کرمان که 
با حضور جمعی از مسئوالن استان و در ارتباط ویدئو کنفرانس همزمان 
با فرمانداران سراسر استان در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان 
برگزار شد با تبریک دهه امامت و والیت اظهار داشت:واقعیت این است 

که وضعیت استان کرمان در بحث بیماری کرونا بحرانی است.
او با بیان اینکه پیک جدید کرونا در این دوره طوالنی شده است ادامه 
داد: خوشبختانه تعداد فوتی های کرونا در مقایسه با پیک دوره قبل 

کنترل شده، اما نگرانی هایی وجود دارد.
استاندار کرمان با اشــاره به اینکه با تعطیلی شهرستان ها مخالف 
هستیم، گفت: همان طور که دیدیم تعطیلی تهران مشکلی را حل 

نکرد و در کنترل بیماری موثر نبود چرا که مردم به مسافرت رفتند.
او با بیان اینکه تعطیلی بخش اداری هیچ کمکی به کنترل بیماری 
کرونا نمی کند تصریح کرد: کنترل ورود و خروج به مناطق ییاقی باید 

با جدیت انجام شده و از تجمعات جلوگیری کرد.
زینی وند با اشاره به اینکه آمار بستری های سرپایی کرونا در استان 
بسیار زیاد است و درخواست داریم مردم در این شرایط پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنند افزود: واکسیناسیون کرونا در استان کرمان 
در حال انجام است و درخواست داریم مردم همکاری کرده و از حق 

خود بهره ببرند.
او با بیان اینکه باز هم تأکید داریم که واکسیناسیون افراد باالی ۵۰ 
سال در استان کرمان انجام شود و این آمادگی در استان وجود دارد 
ادامه داد: درخواست داریم نمایندگان استان در مجلس نیز موضوع 

را پیگیری کنند.
استاندار کرمان با اشــاره به اینکه استان کرمان، شرکت های بزرگ 
اقتصادی دارد که مراودات خارجی خیلی خوبی دارند بیان کرد: این 
امکان برای آن ها فراهم است تا واکسن مورد نظر وزارت بهداشت را 

وارد کنند.
او ادامه داد: ورود شــرکت های بزرگ اقتصادی به واردات واکســن 
کرونا هزینه ای برای دولت نداشته و این شرکت ها می توانند حداقل 
نیروهای مشغول به کار در واحدهای تولیدی و اقتصادی خودشان را 

واکسیناسیون کنند.
زینی وند با بیان اینکه اردوگاه اتباع بیگانه در شهرستان بردسیر باید 
قرنطینه شود تا به شرایط مطلوب از نظر کنترل بیماری کرونا برسد 
گفت: محدودیت تردد در آرامستان ها باید اعمال شود و فرمانداران بر 

این مسئله نظارت دقیق داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان می گوید 
بیش از ۹۰ درصد دانش آموزان کاس اول، ۷۰ 
درصد دانش آموزان پایه هفتم و بیش از ۵۰ درصد 
دانش آموزان پایه دهم تاکنون در استان ثبت نام 
شده اند.احمد اسکندری نسب در نشست تخصصی شورای 
معاونان آموزش و پرورش استان با محوریت پروژه مهر با بیان اینکه 
سنجش سامت جسمانی و آمادگی دانش آموزان پایه اولی در 
۴۷ پایگاه در حال انجام است، گفت: بیش از ۶۰ درصد نوآموزان 
نوبت دهی شده و روند سنجش آن ها توسط پایگاه های سیار و 

ثابت در حال انجام است.
او ادامه داد: ثبت نام دانش آموزان پایه های ورودی اول ابتدایی، اول 
متوسطه و دهم به صورت الکترونیکی در حال انجام است و نیازی 
به حضور سایر پایه های تحصیلی جهت ثبت نام در مدرسه نیست 

و روند ثبت نام به صورت خودکار توسط مدارس انجام می شود.
اسکندری نسب افزود: ثبت نام نوآموزان پیش دبستانی به صورت 
 pada.medu.ir الکترونیکی از طریق سامانه پادا به نشانی اینترنتی

از ۲۸ تیر ماه سال جاری آغاز شده و در حال انجام است.
او با بیان اینکه تمهیدات الزم جهت بازگشایی مدارس در استان 
کرمان اندیشیده شده، گفت: آموزشی حضوری دانش آموزان 

اولویت اصلی آموزش و پرورش در سال تحصیلی آینده است.
او با بیان اینکه نتایج آزمون تیزهوشان مرداد ماه اعام می شود، 
گفت: آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی نیز بعد از اخذ مجوز از 

ستاد کرونا برگزار خواهد شد.
۸2 درصد دانش آموزان استان تاکنون ثبت سفارش 

کتب درسی شده اند
اسکندری نسب ضمن تاکید بر پیگیری ثبت سفارش کتب 
درسی دانش آموزان توسط اولیا و مدارس، افزود: بیش از ۸۲ 
درصد دانش آموزان استان تاکنون ثبت سفارش کتب درسی 

شده اند.
او تصریح کرد: تاکنون بیش از ۸۵ درصد کتاب های درسی به 
شهرستان ها و مناطق استان جهت توزیع در شهریور ماه ارسال 
شده است.مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: مرحله 
اول نقل و انتقاالت فرهنگیان در استان از ۱۸ اردیبهشت تا ۳۱ 
خرداد ماه سال جاری انجام شد و از ۲۶۲۱ نفر متقاضی با انتقالی 

۶۳۲ نفر موافقت شده است.

مردم فهرج سالهاست از وجود سایت زباله در 
منطقه گردشگری شاه مردان که تنها و اولین مقصد 

تفریحی مردم این شهرستان است، رنج می برند.
 رئیس میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان 
فهرج گفت: در آستانه پنجمین سالروز ثبت جهانی بیابان لوت و 
قرار گرفتن فهرج در لیست ورودی های اصلی بیابان لوت در کشور 
و حضور بی  شمار گردشگران از مناطق کویری فهرج، امروزه همه 
دستگاه ها باید برای میزبانی و قرار دادن امکانات و خدمات دهی برای 
استقبال از گردشگران داخلی و خارجی کوشا باشند؛ اما فهرجی ها 
سالهاست، از وجود سایت زباله در همجواری منطقه گردشگری 
شاه مردان که تنها و اولین مقصد تفریحی مردم شهرستان فهرج 
است، رنج می برند.حمید وحیدزاده به همجواری سایت زباله در 
رودخانه فصلی فهرج و شهر اشاره کرد و افزود: همچنین دامداران 
و شتربانان به دلیل خشکیدگی رودخانه به ناچار دام های خود را به 
سایت زباله می برند که خود کمک به انتقال ویروس های خطرناک 
و آلوده شدن گوشت می کند و این امر، یک فاجعه انسانی در آینده 
به بار خواهد آورد.او تصریح کرد: هر سال شاهد از بین رفتن دام های 
زیاد و همچنین زخمی شدن پای کودکان و مردم به واسطه پخش 

شیشه در محیط هستیم.
مدیر پایگاه جهانی لوت گفت: فاجعه بزرگی به دلیل ایجاد 
بیماری های مختلف به واسطه وجود انواع ویروس ها، جانداران 
سمی )مار، عقرب، انواع حشره ها و...( و وجود پاستیک به خطر 

افتادن سامتی در کمین مردم است.
وحیدزاده افزود: تعداد زیادی از دامدارن و شتربانان دام های خود را 
از مسیر رودخانه انتقال می دهند و با توجه به خشکیدگی رودخانه، 

دام ها مجبور می شوند از محل سایت زباله استفاده کنند.
او گوشت چنین دام هایی را آلوده دانست و تصریح کرد: با توجه به 
وجود این سایت، حتی خطر آلودگی آب های زیرزمینی نیز دور از 
انتظار نیست.وحیدزاده گفت: از سوی دیگر، از آنجایی که حیوانات 
زیادی به دلیل گرسنگی به سایت زباله می روند و بعد در مرکز شهر و 

اطراف جابجا می شوند، لذا می توانند حامل ویروس باشند.
او خطاب به مرکز بهداشت، اداره محیط زیست، شرکت آب و 
شهرداری هشدار داد: توجه ویژه ای به جابجایی سایت زباله شهر 

داشته باشید؛ چرا که سامتی مردم در خطر است.

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان گفت: انجمن های 
سه گانه هنری،موسیقی،نمایش و تجسمی این استان در قالب 

ساختار جدید در حال ساماندهی هستند.
محمدرضا علیزاده افزود:طی سه سال گذشته معاونت هنری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی موضوع ساماندهی اساسنامه ها و ساختار 
انجمن های فرهنگی و هنری را در دستور کار قرار داده اند که در سال 

۹۹ ساماندهی به استان ها نیز اباغ شد.
او تصریح کرد: برنامه ریزی شد تا انجمن های سه گانه موسیقی، 
نمایش و تجسمی در ساختار جدید فعالیت خودشان را ادامه دهند و 

ساماندهی آنها توسط هیئت موسس انجمن ها انجام شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان ادامه داد: در همین 
راستا در استان کرمان این ساماندهی در خصوص انجمن نمایش 
آغاز شده و در حوزه انجمن هنرهای تجسمی نیز فرایند کار در دست 
اجرا است.او تاکید کرد: بر روی اساسنامه های جدید کار کارشناسی 
انجام و توسط هیات رسیدگی به وضعیت فرهنگی تدوین شده است.
علیزاده اظهار داشت: در رابطه با انجمن موسیقی نیز برخی از اعضای 
هیات مدیره نقطه نظراتی داشتند که به تهران هم منعکس شده 
است،اما این نظرات مانع ساماندهی انجمن موسیقی نیست.او افزود: 
در راستای ساماندهی انجمن موسیقی استان کرمان،هیات موسس 

انتخاب شده تا فرایندهای بعدی با سرعت بیشتری انجام شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان با اشاره به استعفای 
رئیس انجمن موسیقی استان کرمان گفت:استعفای وی توسط هیات 
مدیره این انجمن پذیرفته شده و فرد دیگری به زودی به عنوان 

جایگزین معرفی خواهد شد.

ساماندهی انجمن های هنری 
کرمان در حال انجام است

ثبت نام ۹۰ درصد دانش آموزان 
کالس اولی در کرمان

وجود سایت زباله، فاجعه ای 
زیست محیطی برای فهرجی ها

خبر

خبر

خبر

آگهی مزایده اتومبیل پرونده کالسه 9902435         
 نظر به اینکه آقای سعید انکوتی صورناکهی بدهکار پرونده فوق نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین 
شده اقدام ننموده اند و بنا به درخواست بستانکار خودرو سواری جک جهت وصول طلب مهریه مزایده می گردد که 
مشخصات آن طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح می باشد: سواری جک هاچ بک 5S شماره 
انتظامی 552 م 65 ایران 45، مدل 1396، رنگ سفید روغنی، به شماره موتور *0047554* و شماره شاسی *136802* تاریخ 
اعتبار بیمه نامه 1400/04/03، واقع در پارکینگ سعید، 1- در بدنه آثار ضربه و خسارت ندارد 2- رنگ آمیزی ندارد 3- استهالک 
الستیک ها 20% 4- در صندلی ها و دیگر تجهیزات داخل اتاق نقصی مشاهده نشده 5- بعلت در دسترس نبودن سوئیچ آزمایش 
و کارکرد موتور و دیگر دستگاه های حرکتی مقدور نشد. که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 5/000/000/000 ریال معادل 

پانصد میلیون تومان قیمت پایه برآورد گردیده است.
مزایده از ساعت 9 الی 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1400/05/17 در اداره ثبت اسناد و امالک کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط 
طبقه دوم سالن اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی به مبلغ پانصد میلیون تومان 
که قطعی گردیده شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی با پرداخت ده درصد فروخته خواهد شد. خریدار مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید 
میگردد. بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف میگردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده 
انجام خواهد شد. طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. م الف 371
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آگهی مزایده اتومبیل پرونده کالسه 9902435         
 نظر به اینکه آقای سعید انکوتی صورناکهی بدهکار پرونده فوق 
نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده 
اند و بنا به درخواست بستانکار خودرو سواری چری ویانا جهت 
وصول طلب مهریه مزایده می گردد که مشخصات آن طبق گزارش کارشناس 
رسمی دادگستری بدین شرح می باشد: خودرو سورای چری ویانا به شماره 
انتظامی 743 ط 98 ایران 45، مدل 1389، رنگ سفید روغنی، به شماره موتور 
*09350* و شماره شاسی *001478* فاقد بیمه نامه، واقع در پارکینگ 
سعید، 1- شکستگی جلو پنجره ای 2- شکستگی سپر عقب 3- استهالک 
الستیک ها 40% 4- فرورفتگی رکاب وسط سمت راست 5- رنگ آمیزی گلگیر 
جلو چپ 6- خرابی قفل درب جلو سمت چپ 7- شکستگی آئیه جانبی راست 
8- بعلت در دسترس نبودن سوئیچ آزمایش کارکرد موتور و دیگر دستگاه های 
حرکتی مقدور نشد 9- در صندلی ها و دیگر تجهیزات داخل اتاق نقصی مشاهده 
نشد. که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 750/000/000 ریال معادل 

هفتاد و پنج میلیون تومان قیمت پایه برآورد گردیده است.
اداره  الی 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1400/05/17 در   9 از ساعت  مزایده 
پارک نشاط طبقه  اسناد و امالک کرمان واقع در ضلع شمالی  کل ثبت 

دوم سالن اجتماعات شهید نصراز طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده 
تومان که قطعی  پنج  میلیون  و  به مبلغ هفتاد  پایه کارشناسی  از مبلغ 
با پرداخت ده درصد فروخته  باالترین مبلغ پیشنهادی  گردیده شروع و 
خواهد شد. خریدار مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
صورتی که  در  و  نماید  تودیع  ثبت  حساب  به  مزایده  تاریخ  از  روز  پنج 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده 
ابطال و تجدید میگردد. بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مصادف  رسمی  تعطیل  با  مزایده  روز  چنانچه  ضمنا  می گردد.  مسترد 
میگردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد. طالبین می 
توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد 

مراجعه نمایند. م الف 372
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آگهی مزایده اتومبیل پرونده کالسه 9902435         
نظر به اینکه آقای سعید انکوتی صورناکهی بدهکار پرونده فوق نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام 
ننموده اند و بنا به درخواست بستانکار خودرو سواری پراید جهت وصول طلب مهریه مزایده می گردد که مشخصات 
آن طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح می باشد: سورای پراید به شماره انتظامی 526 م 65 ایران 
45، مدل 1388، رنگ سفید روغنی، به شماره موتور *3016424* و شماره شاسی *1412288292152S* تاریخ اعتبار بیمه نامه 
1400/08/12، واقع در پارکینگ عقاب، 1- در بدنه آثار ضربه ندارد 2- رنگ آمیزی دارد 3- در سمت راست و چپ بدنه آثار خسارت جزئی 
مشهود است 4- استهالک الستیک ها 10% 5- کارکرد خودرو 233444 کیلومتر 6- در صندلی ها و دیگر تجهیزات داخل اتاق نقصی 
مشاهده نشده 7- بعلت در دسترس نبودن سوئیچ آزمایش کارکرد موتور و دیگر دستگاه های حرکتی مقدور نشد. که طبق نظر کارشناس 

رسمی دادگستری به مبلغ 450/000/000 ریال معادل چهل و پنج میلیون تومان قیمت پایه برآورد گردیده است.
مزایده از ساعت 9 الی 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1400/05/17 در اداره ثبت اسناد و امالک کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه 
دوم سالن اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی به مبلغ چهل و پنج میلیون تومان که 
قطعی گردیده شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی با پرداخت ده درصد فروخته خواهد شد. خریدار مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد. بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس 
از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنا چنانچه 
روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد. طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. م الف 373
تاریخ انتشار: یکشنبه 1400/05/03

علیرضا محمدی کیا – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

آگهی          
در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون الحاق موادی به 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به 

اطالع میرساند در اجرای قانون فوق الذکر مورد تقاضای
1-آقای امین رهنما فرزند منصور به شماره شناسنامه 7038 کد ملی 3071821980 
صادره از سیرجان شماره رای هیات 9674 تاریخ 1400/2/21 ششدانگ خانه پالک 
129 فرعی از 5070 اصلی واقع در نجف شهر بخش 36 کرمان مساحت 247/5 

مترمربع
2-آقای حمید رضا نورمندی پور فرزند محمد به شماره شناسنامه 3060009988 کد 
ملي 3060009988 صادره ازسیرجان شماره رای هیات 10068 تاریخ 1400/04/22 
ششدانگ خانه پالک 1608 فرعی از 5070 اصلی واقع در نجف شهر بخش 36 

کرمان مساحت 250 مترمربع
3-خانم زینب فتحی زاده فرزند اله یار به شماره شناسنامه 13 کد ملی 3131601310 
صادره از بافت شماره رای هیات 10067 تاریخ 1400/04/22 ششدانگ خانه پالک 
1609 فرعی از 5070 اصلى واقع در نجف شهر بخش 36 كرمان مساحت 247/90 

مترمربع
4- اقای مجید چهرزاد فرزند مختار به شماره شناسنامه 296 کد ملی 3070249760 
صادره از سیرجان شماره رای هیات 10066 تاریخ 1400/04/22 ششدانگ خانه پالک 
فرعی 1610 از اصلی 5070 واقع در نجف شهر بخش 36 کرمان مساحت 250 مترمربع
5-آقای علی اران فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 484 کد ملی 3071944586 
صادره از سیرجان شماره رای هیات 10065 تاریخ 1400/04/22 ششدانگ خانه پالک 
فرعی 1611 از اصلی 5070 واقع در نجف شهر بخش 36 کرمان مساحت 250 مترمربع
ملی  که   929 شناسنامه  شماره  به  کهندل  فرزند  آبادی  غدیرعزت  6-آقای 

 1400/04/22 تاریخ   10064 هیات  رای  شماره  سیرجان  از  3070424465صادره 
ششدانگ خانه پالک 1612 فرعی از اصلی 5070 واقع در نجف شهر بخش 36 

كرمان مساحت 250 مترمربع
ملی  کد   178 شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند  بیژنی  پروین  7-خانم 
3130386394 صادره از بافت شماره رای هیات 10063 تاریخ 1400/04/21 فرعی از 

5070  اصلی واقع در نجف شهر بخش 36 كرمان مساحت 245 مترمربع
8-آقای منصور اشوغ فرزند مراد به شماره شناسنامه 39 کد ملی 3131056622 
صادره از بافت شماره رای هیات 10062 تاریخ 1400/04/21 ششدانگ خانه پالک 
1613 فرعی از 5070 اصلی واقع در نجف شهر بخش 36 كرمان مساحت 250 

مترمربع
9-آقای عليرضا شفیعی زاده بافتی فرزند محمود به شماره شناسنامه 4560 کدملی 
3131512040 صادره از بافت شماره رای هیات 10061 تاریخ 1400/04/21 ششدانگ 
خانه پالک 1615 فرعی از 5070 اصلی واقع در نجف شهر بخش 36 کرمان مساحت 

250 مترمربع
ملی  شمارشناسنامه 15659 کد  به  احمد  فرزند  دهقان  پور  محسن  آقای   -10
 1400/04/21 تاریخ   10062 هیات  رای  شماره  سیرجان  از  صادره   3070157793
ششدانگ خانه پالک 1616 فرعی از 5070 اصلی واقع در نجف شهر بخش 36 

کرمان مساحت 250 مترمربع
11- اقای محمد رسول تاج آبادی فرزند يوسف به شماره شناسنامه 0 کد ملی 
 1400/04/21 تاریخ   10059 هیات  رای  شماره  سیرجان  از  صاره   3060398305
ششدانگ خانه پالک 1617 فرعی از 5070 اصلی واقع در نجف شهر بخش 36 

کرمان مساحت 250 مترمربع. م الف 1133
تاریخ انتشار: یکشنبه 1400/05/03

در ۹۶ کیلومتـری کرمـان جایـی بـه اسـم 
شـهداد قـرار دارد کـه شـاید اسـمش بـه 
گوش خیلی هـا خورده باشـد شـهداد عنوان 
گرم تریـن نقطـه کـره زمیـن را نیـز بـه خود 
اختصاص داده اسـت، اینجا منطقه ای اسـت 
بـا جاذبه هـای گردشـگری فـراوان و سـاالنه 
میلیون هـا گردشـگر، از سراسـر جهـان را 
بـه خـود جـذب می کنـد؛ امـا ایـن منطقـه 
باتمامـی جذابیت ها مشـکلی دارد کـه مردم 
آن ناراضـی و گله منـد هسـتند، آن هـم نبود 
پزشـکان متخصـص و تجهیـزات پزشـکی 
بـرای بیمارسـتان ۸۰ تختخوابـی اسـت کـه 
سـال هاسـت نبـود امکانـات آن را بـه مرکـز 

بهداشـت تبدیـل کـرده اسـت.
کدخدایـی یکـی از شـهروندان شـهدادی بـا 
اشـاره به اینکه بیمارسـتان شـهداد از داشتن 
امکانات پزشـکی و پزشـک متخصص محروم 
اسـت افزود: متاسـفانه داروخانه اینجـا نیز به 
صـورت شـبانه روزی نیسـت و اگر فـردی در 
نیمه شـب مریض شـود و نیاز به دارو داشـته 
باشـد بایـد بـرای گرفتـن دارو بـه کرمـان 

مراجعـه کند.
او بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی و شـیوع 
ویـروس کرونـا بیـان کـرد: رفـت وآمـد بـه 
کرمان برای ما بسـیار سـخت و دشـوار اسـت 
و تقاضایـی کـه از مسـئوالن داریم این اسـت 
کـه ایـن بیمارسـتان را تجهیـز و راه انـدازی 

. کننـد

داوود مومـن زاده یکـی دیگـر از شـهروندان 
شـهدادی نیـز در رابطـه بـا ایـن موضـوع 
ابـراز ناراحتـی کـرد و گفـت: بیمارسـتان 
بـی شـهداد قبـا بـا وسـایل و  ۸۰ تختخوا
تجهیـزات بـوده اسـت، امـا متاسـفانه ایـن 
بیمارسـتان راه انـدازی نشـد و وسـایلی کـه 
بـرای ایـن بیمارسـتان خریـداری شـده بود 
بـه بیمارسـتان های دیگـر منتقـل شـده اند.

او افـزود: بـرای مـا بسـیار سـخت و نگـران 
یـن  کننـده اسـت هنگامـی کـه می بینـم ا
بیمارسـتان بـه یـک مرکـز بهداشـت تبدیل 
شـده اسـت و مردم ایـن منطقه بـرای درمان 
بایـد بـه کرمـان مراجعـه کننـد آن هـم در 
شـرایطی، کـه شـهرمان بیمارسـتان دارد، 
ولـی حـاال بـه یـک مرکـز بهداشـت بیشـتر 

شـباهت می دهـد.
 حمیـد سـعیدی رئیـس سـابق بیمارسـتان 
شـهداد کـه از سـال ۸۴ تـا ۸۸ خدمـت بـه 
بیمارسـتان را برعهـده داشـت دربـاره نحـوه 
تاسـیس بیمارسـتان گفـت: درسـال ۱۳۶۵ 
خیری بـه نـام حسـین غفـوری بیمارسـتان 
۸۰ تختخوابـی علـی بـن موسـی الرضـا )ع( 
را بـا هـدف پیشـرفت و آبادانـی و خدمـت به 
مردم منطقه تاسـیس کرد و در سـال ۷۱ نیز 

به بهـره بـرداری رسـید.
غفـوری  ینکـه  ا بـه  اشـاره  بـا  سـعیدی 
وسـایل مـورد نیـاز یـک بیمارسـتان را از 
جملـه دسـتگاه اتـوکاو، تختخواب، وسـایل 
آشـپزخانه و ... را تهیه کـرده بود افـزود: یک 
دسـتگاه رادیولوژی نیز توسـط علوم پزشکی 

بـه ایـن بیمارسـتان اهـداء شـد.

او بـا بیـان اینکـه چـارت پزشـکی نیـز برای 
این بیمارسـتان سـاماندهی و فرسـتاده شـد 
تصریـح کـرد:، امـا متاسـفانه بعـد از فـوت 
مرحوم غفـوری بیمارسـتان راه اندازی نشـد 
و وسـایل و تجهیـزات نیز به بیمارسـتان های 
دیگـر منتقـل کردنـد و در حـال حاضـر 
ئـه  را یـن بیمارسـتان ا خدماتـی کـه در ا
می شـود در حـد یـک مرکز بهداشـت اسـت.

سـعیدی کاهش جمعیـت شـهداد را علت راه 
انـدازی نشـدن بیمارسـتان دانسـت و افزود: 
گفتـه شـد شـهداد جمعیت کافـی بـرای راه 

انـدازی یـک بیمارسـتان را ندارد.
بیمارستانی که از امکانات محروم ماند

حاال اهالی ایـن منطقـه از راه اندازی نشـدن 
بیمارسـتان گایه منـد هسـتند و مـی گویند 
که طبـق آخریـن سرشـماری بخش شـهداد 
بالـغ بـر ۲۷ هـزار نفـر جمعیـت دارد، آیـا 
ایـن تعـداد جمعیـت بـرای راه انـدازی یـک 

بیمارسـتان کافـی نیسـت.
یـک شـخص آگاه گفت: بیمارسـتان شـهداد 
امکانـات پزشـکی الزم را نـدارد و بـرای مـا 
بسـیار سـخت و نگـران کننـده اسـت زمانی 
که بیماری بـه اینجـا مراجعه کنـد و به دلیل 
نبـود امکانـات و حتـی دارو مجبـور هسـتیم 

بیمـار را بـه کرمـان اعـزام کنیم.
او همچنیـن بیـان کـرد: بیمارسـتان اینجـا 
دسـتگاه رادیولـوژی نیـز نـدارد کـه بتوانیـم 
اگر بیمـاری دسـت و یا پا آن شکسـته شـده 

باشـد تشـخیص دهیـم.
او بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا بیـان 
کـرد: اگـر بیمـاری بـه اینجـا مراجعـه کنـد 

کـه مبتـا بـه کرونـا باشـد در صورتـی کـه 
فرد مسـنی باشـد و اکسـیژن خون آن پایین 
و شـرایط رفتـن بـه کرمـان را نیـز نداشـته 
باشـند بـا آمبوالنـس بـه بیمارسـتان افضلی 
پـور کرمـان اعـزام می کنیـم، چـون بعضـی 
ز بیمـاران بایـد سـی تـی اسـکن شـوند  ا
وبیمارسـتان اینجا دسـتگاه سـی تی اسـکن 

نیـز نـدارد.
ایـن شـخص آگاه در ادامـه تصریـح کـرد: اما 
افرادی کـه مشـکل آن هـا خیلی حاد نباشـد 
سـرپایی درمـان و عائـم هشـدار بـه آن هـا 
ابـاغ می شـود و بـه خانـه منتقل می شـوند.

او بـا بیـان اینکـه ایـن بیمارسـتان نیازمنـد 
پزشـکان متخصص و تجهیزات پزشـکی الزم 
اسـت افزود:امیدواریـم بیمارسـتان شـهداد 
نیـز همچـون گذشـته تجهیز شـود و شـاهد 

پیشـرفت روز افـزون ایـن منطقـه باشـیم.
هنگامـی کـه بـه بیمارسـتان مراجعـه کردم 
تمامـی صحبت هـا در ذهنـم تداعـی شـد از 
تاش و پشـتکار مـردی کـه این بیمارسـتان 
را با هزار امیـد و آرزو برای پیشـرفت ،آبادانی 
و خدمـت بـه مـردم شـهرش سـاخت و آرزو 
داشـت روزی اولیـن عمـل جراحـی در ایـن 
ز نگرانی هـای  نجـام گیـرد، ا بیمارسـتان ا
مـردم ایـن منطقـه بـا وجـود ویـروس کرونا 
و شـرایط اقتصـادی کـه تـوان رفـت وآمد به 
کرمـان را ندارنـد چیـزی نمی توانـم بگویـم 
جـز اینکه شـهداد یـک منطقه گردشـگری و 
رو به پیشـرفت اسـت امیدوارم بـا راه اندازی 
دوباره ایـن بیمارسـتان نیـز بتوان بخشـی از 
نگرانی های مـردم ایـن منطقـه را از بین برد.

شـهر کرمان تنها کان شـهر ایران اسـت که 
صددرصد آب مـورد نیـاز از طریق چـاه های 

اطـراف شـهر تامین می شـود.
شـهروندان گایه مندند،خیلـی از مناطـق 
شـهر کرمـان از صبـح تـا عصـر آب ندارنـد و 
سـاعتی هم که قطـع آب ندارند، آنقدر فشـار 
آب کـم اسـت کـه مشـکلی را حـل نمی کند.

امسـال ۷ چاه جدید بصورت اضطـراری حفر 
شـد تـا بخشـی از مشـکل کرمـان در کوتـاه 

مـدت برطرف شـود.
فاضـاب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل   
اسـتان،کمبود آب در کرمـان را هـزار تا هزار 
و ۱۰۰ لیتـر در ثانیـه اعام میکنـد و میگوید 
: ایـن پـروژه ۲۰۰ لیتـر از هـزار و ۱۰۰ لیتـر 

مـورد نیـاز را جبـران می کنـد .
برداشـتهای طوالنی مدت و خشکسـالی های 
چندیـن سـاله مسـئوالن را بـرآن داشـت که 
بـرای تامیـن آب مرکـز اسـتان در درازمدت 

بـه گزینه هـای دیگـری فکـر کنند.
او تامیـن آب از سـد شـهیدان امیرتیمـوری 
اعـام  میان مـدت  راهـکار  به عنـوان  را 
کـرد و افـزود: اجـرای ایـن طـرح بـه دالیـل 
بودجه ایـی و اجتماعـی بسـیار کنـد پیـش 

مـی رود.
رشـیدی نـژاد در بیـان طـرح در  از  مـدِت 
شـرکت آب و فاضاب اسـتان، از آبرسـانی از 
خرسـان که حدود ۷۷۰ کیلومتـر فاصله دارد 

نام بـرد و گفـت: ایـن طـرح در شـورای عالی 
آب کشـور مصوب شـده و مجوز ۱۸۰ میلیون 

مترمکعـب ترخیـص آن را هـم گرفته ایـم
در عیـن حـال اسـتاندار کرمان؛پایدارتریـن 
آبـی کـه بـرای کرمـان و شـهرهای شـمالی 
بیاوریـم بایـد از طریـق انتقـال آب از خلیـج 

فـارس تامیـن شـود .
او بـا اشـاره به بـی پولـی دولـت افـزود: برای 
اجـرای ایـن طـرح توانسـتیم ابـاغ ۲۷۰ 
میلیـارد تومـان را کـه صـد میلیـارد تومـان 
مشـخصا برای همین خـط لولـه خلیج فارس 

اسـت اخـذ کنیـم.

 باشگاه خربنگاران جوان 

گزارش

 رئیس سابق بیمارستان شهداد که از سال ۸۴ 
تا ۸۸ خدمت به بیمارستان را برعهده داشت 
درباره نحوه تاسیس بیمارستان گفت: درسال 
13۶۵ خیری به نام حسین غفوری بیمارستان 
۸۰ تختخوابی علی بن موسی الرضا )ع( را با 
هدف پیشرفت و آبادانی و خدمت به مردم 
منطقه تاسیس کرد و در سال ۷1 نیز به بهره 
برداری رسید.

حمید سعیدی با بیان اینکه چارت پزشکی 
نیز برای این بیمارستان ساماندهی و فرستاده 
شد تصریح کرد:، اما متاسفانه بعد از فوت 
مرحوم غفوری بیمارستان راه اندازی نشد و 
وسایل و تجهیزات نیز به بیمارستان های دیگر 
منتقل کردند و در حال حاضر خدماتی که در 
این بیمارستان ارائه می شود در حد یک مرکز 
بهداشت است.
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اه 
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بیمارستان شهداد امکانات پزشکی الزم را ندارد

بیمارستانی که به درمانگاه تبدیل شد!

 آب مایه حیات نیست، خود زندگی است

بیمارستان ۸۰ تختخوابی علی بن موسی الرضا )ع( شهداد از داشتن پزشک متخصص و تجهیزات پزشکی الزم محروم است.



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
3پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم سال چهارم | شماره پیاپی 1029 

یکشنبه  3  مرداد 1400 کاغذ اقتصادی

دیــروز )دوم مــرداد1۴۰۰( قیمــت هــر قطعــه ســکه طــرح جدیــد بــه 1۰ میلیــون 
و ۵۸۰ هــزار تومــان رســید. قیمــت نیــم ســکه ۵ میلیــون و ۴۵۰ هــزار تومــان، ربع 
ســکه 3 میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومــان و ســکه یــک گرمــی 2 میلیــون و 2۰۰ هــزار 

تومــان قیمــت خوردنــد.
ــا کاهــش ۰.۰۸ درصــدی، از ۴,۵۷۰,۰۰۰  هــر مثقــال طــا 1۸ عیــار نیــز دیــروز ب
)چهــار میلیــون و پانصــد و هفتــاد هــزار( تومــان بــه ۴,۵۶۶,۰۰۰ )چهــار میلیون و 

پانصــد و شــصت و شــش هــزار( تومــان رســید.
همچنیــن قیمــت هــر اونــس طــا در بازار هــای جهانــی بــه یــک هــزار و ۸۰2 دالر 
و ۷۵ ســنت رســید و هــر گــرم طــای 1۸ عیــار بــه مبلــغ یــک میلیــون و ۵2 هــزار 

تومــان معاملــه شــد.
بــازار طــا در تــاش اســت تــا شــتاب صعــودی جدیــد را جــذب کنــد و بــه دنبــال 
احساســات متفــاوت بعــد از گزارش هــای بخــش هــای تولیــدی و خدماتــی ایاالت 

متحــده، می کوشــد تــا حــدود 1۸۰۰ دالر در هــر اونــس حمایــت کنــد.

افزایش قیمت در بازار طال و سکه 
ــر  ــد و ب ــام ش ــی اع ــی مل ــرخ ارز در صراف ــرداد، ن ــنبه دوم م ــروز ش دی
ــه آخریــن نــرخ  ایــن اســاس قیمــت دالرو یــورو بــدون تغییــر نســبت ب

ــد. ــت خوردن ــی، قیم اعام
بر ایــن اســاس، نــرخ دالر بــرای ســومین روز پــی یــا پــی 2۴۰۵۹ تومان 

ثبــت شــد. همچنیــن نــرخ خریــد دالر نیــز 23۵۸2 تومــان اعام شــد.
قیمــت فــروش یــورو نیــز بــدون تغییــر نســبت بــه آخریــن نــرخ اعامی، 
2۸۷۸3 تومــان بــود و نــرخ خریــد یــورو در ایــن صرافــی 2۸21۴ تومان 

تعییــن شــده اســت.
شــانس پاییــن بــه نتیجــه رســیدن مذاکــرات در دولــت فعلــی بــه عنوان 
یــک نیــروی افزایشــی بــر قیمــت دالر اثــر می گــذارد، از طرفــی برخــی 
ــع  ــازار متشــکل، مان ــش عرضــه در ب ــا افزای ــزی ب ــک مرک ــد بان معتقدن
ــد  ــت جدی ــه کار دول ــروع ب ــش از ش ــا پی ــت دالر ت ــادار قیم ــد معن رش

می شــود.

ثبات در قیمت دالر و یورو
عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید موضع گیری روشــن و معلوم کردن تکلیف رمزارزها از ســوی دولت باید در 
دستور کار قرار گیرد. شهاب جوانمردی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بر خاف این رویکرد که گفته می شود 
دولت ایران نسبت به موضوع رمزارزها هیچ مداخله ای نکرده یا برای آنها سیاســتی دقیق ندارد، اتفاقا بررسی 
آنچه در ماه های گذشته عملیاتی شده نشــان دهنده عکس چنین موضوعی اســت و عملکرد بانک مرکزی به 

عنوان نماینده دولت در این حوزه، به روشنی قابل تحلیل است.
وی با اشاره به رویکرد بی طرفانه برخی کشورها نســبت به رمزارزها بیان کرد: تفاوت بسیار زیادی وجود دارد 
میان دولتی که به رمزارزها به عنوان یک بازار جانبی نگاه می کند و بــرای آن مانعی ایجاد نمی کند تا با دولت 
ماه که با محوریت بانک مرکزی تا جایی که توانســته علیه رمزارزها و مبادله آنهــا مداخله کرده و محدودیت 

ایجاد کرده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت آینده باید تکلیف خود را با این سیاســت ها روشــن کند، تشریح 
کرد: وقتی ما از محدودیت های جدی صحبــت می کنیم یعنی تاکنون دولت ایران نســبت به رمزارز یا به طور 
کلی دارایی های مجازی بی طرف نبوده است، از این رو اگر دولت آینده بخواهد بدون هیچ عکس العملی صرفا 

سیاست های گذشــته را دنبال کند، این امر به معنای ادامه محدودیت ها و تایید سیاست های سابق است.

دولت جدید با رمزارزها چه می کند؟

بازار و بورساخبار شرکت ها

بازار سرمایه با وقفه ای چند روزه و تعطیلی 
به تحرکات هفته های  نتوانست  تهران 
گذشته خود ادامه دهد. حاال با توجه به نظر 
کارشناسان بازار سرمایه بورس روز دوشنبه ۴ 
مرداد ماه چگونه خواهد بود؟ یک ماه گذشته 
بورس رکورد بیشترین بازدهی مثبت خود 
را نسبت با سال گذشته زد. در بین بازارهای 
موازی توانست عملکرد مثبتی را به جا بگذارد 

و سود بهتری را نصیب سهامداران بکند.
یک ماه گذشته بورس با بازدهی بیش از 
12 درصدی در میان بازارهای دیگر بهترین 
نتیجه را ثبت کرد. در دو روز ابتدایی معامات 
هفته گذشته با پیشروی گروه ها مخابراتی، 
پاالیشی و معدنی بود. ارزش معامات بورس 
با وجود آنکه روند بازار در هفته های گذشته 
مثبت بوده است اما از مرز شش هزار میلیارد 
تومان فراتر نرفت و رکورد بهتری را نتوانست 
ثبت کند. اما دالیل رشد بورس در یک ماه 

گذشته چه بوده است؟
در  معتقدند  سرمایه  بازار  کارشناسان 
هفته های گذشته یکی از عوامل مهم رشد 
بازار برگزاری مجامع و تقسیم سودهای 
شرکت های بورسی بوده است. بسیاری از 
شرکت ها یه دلیل روند تند تورم در کشور و 
افزایش قیمت دالر توانستند درآمد بهتری 
را کسب کنند. در نتیجه سودهای تقسیمی 

خوبی را به سهامداران خود دادند.
از دیگر عوامل مهم رشد بازار سهام در روزهای 
گذشته می توان به بی خبری بورس نسبت به 
مسائل سیاسی داخلی اشاره کرد. به اعتقاد 
سلمان نصیرزاده، اگر بازار در یک ماه گذشته 
توانست روند قابل قبولی را داشته باشد نبود 
دخالت از سمت دولت و بی توجهی به بازار 
سرمایه بوده است. در غیر این صورت بازار 
باز هم با دستکاری مواجه می شد و روند 
دیگری را در پیش می گرفت. در حال حاضر 
در وضعیت انتقال دولت قرار داریم و دولت 

حداقلی ترین دخالت را در بازار دارد.
اما حاال برای هفته پیش  رو با توجه به 
تعطیلی و وقفه چند روزه در کار بازار سرمایه، 
کارشناسان نظرهای مختلفی را نسبت به 

پیش رو بودن گروه های بورسی دارند.

 سامانه سفته و برات الکترونیکی در 
چارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک 
با هدف فراهم آوردن ابزار الزم برای ارائه 
خدمات الکترونیک در تسهیات بانکی و 
برای استفاده در زنجیره تأمین و توزیع، 

طراحی و راه اندازی شد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از شبکه اخبار 
اقتصادی و دارایی ایران )شادا( خزانه دار 
کل کشور با اعام خبر طراحی و پیاده 
سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در 
چارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک، از 
تهیه ضوابط اجرائی مورد نیاز این طرح و 
اباغ آن به بانک های عامل در آینده نزدیک 
خبر داد. »سید رحمت اله اکرمی« اظهار 
داشت: طراحی و پیاده سازی سامانه سفته 
و برات الکترونیکی در اجرای قانون برنامه 
های پنجم و ششم توسعه و قوانین تجارت 
الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری، در 
راستای سیاست های جمهوری اسامی 
ایران مبنی بر پیاده سازی دولت الکترونیک 
و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، صورت 

گرفته است. 
وی با اشاره به نقش خزانه داری کل کشور 
در سیاست گذاری مدیریت این اوراق گفت: 
در همین راستا، خزانه داری کل کشور، 
طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات 
الکترونیکی را در چارچوب پروژه خزانه داری 
الکترونیک با همکاری دستگاه های ذیربط 

و شبکه بانکی در دستور کار خود قرار داد. 
اکرمی ضمن قدردانی از تعامات ارزشمند 
مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضائیه و 
سازمان امور مالیاتی افزود: ضوابط اجرایی 
مربوطه توسط خزانه دار کل کشور تهیه 
شده و به زودی به بانک های عامل اباغ 

خواهد شد. 
وی در ادامه، »ارائه خدمات سریع و دقیق 
به مردم و قطع زنجیره های واسطه در 
ارائه اوراق«، »جلوگیری از وقوع جرائمی 
مانند جعل و سوء استفاده های احتمالی از 
اوراق ذکر شده« و »اصالت و اعتبار بخشی 
با امضای دیجیتال توسط وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و بانک های عامل« را 
از جمله مزایای سفته و برات الکترونیکی 

عنوان کرد. 
خزانه دار کل کشور همچنین »امکان رصد 
و پایش فعالیت های اقتصادی و مالی توسط 
وزارت امور  اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و 
بانک مرکزی از منظر پولشویی و ممانعت 
از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع 
المعامله« را از دیگر مزیت های سفته و برات 

الکترونیکی برشمرد. 

به گزارش شبکه اطاع رسانی تولید و تجارت ایران، در 3 ماهه اول 
امسال )1۴۰۰( بیش از 1۰ هزار و ۸۹1 میلیارد ریال تسهیات به 

واحدهای صادراتی پرداخت شده است.
به گزارش روز شنبه ایرنا از شبکه اطاع رسانی تولید و تجارت ایران 
)شاتا( در 3 ماهه اول امسال )1۴۰۰( بیش از 1۰ هزار و ۸۹1 میلیارد 

ریال تسهیات به ۶۵ واحد صادراتی پرداخت شده است.
در این بازه زمانی 3  ماهه همچنین ۵1 واحد صادرات گرا برای دریافت 
12 هزار و ۷۰۴ میلیارد ریال تسهیات به بانک های عامل معرفی 
شده اند. همچنین از ابتدای خرداد 13۹۹ تا پایان خرداد امسال 
)1۴۰۰( بیش از 23 هزار و ۴22 میلیارد ریال تسهیات به 13۹ واحد 
صادراتی اعطاء شده است.در این بازه زمانی، 3۷۹ واحد صادراتی برای 
دریافت تسهیات ثبت نام نموده اند که از این تعداد 213 فقره معرفی 
به بانک برای دریافت بیش از ۴۰ هزار و 2۸3 میلیارد ریال تسهیات 
انجام شده است.کمک به مثبت شدن تراز تجاری کشور به موازات 
توسعه صادرات، یکی از راهبردهای اصلی وزارت صمت به شمار 
می آید.در این راستا سیاست های تجاری سال 1۴۰۰ قطعا مبتنی بر 
توسعه تولید و اشتغال و توسعه صادرات غیر نفتی و در نهایت ورود به 

بازارهای جدید خواهد بود.

پرداخت بیش از 1۰ هزار میلیارد 
کدام گروه ها پیش رو ریال تسهیالت به صادرکنندگان

خواهند بود؟

سامانه سفته 
و برات الکترونیکی 

راه اندازی شد

بررسی آماری منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از 
صدور 1۰ هزار و ۷1۴ فقره جواز تاسیس صنعتی در سه ماهه 
نخست امسال است. آماری که حکایت از رشد 31.۸ درصدی در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد. به گزارش روز شنبه خبرنگار 
اقتصادی ایرنا، پیش بینی می شود برای مجوزهای یادشده در 
مجموع 2۷1 هزار و 231 میلیون تومان سرمایه گذاری انجام شده 
باشد که حاکی از رشد 1۶2 درصدی در هم سنجی با پارسال دارد. 
همچنین مجوزهای یادشده منجر به اشتغال زایی برای 2۸۸ هزار 
و ۹۶ نفر می شود که در مقایسه با سه ماهه نخست پارسال رشد 

۵2.۴ درصدی را نشان می دهد.
بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه 
پروانه های بهره برداری صنعتی نیز رشد 2۵.3 درصدی این 

پروانه ها را در بهار 1۴۰۰ با هزار و ۵۷2 فقره نشان می دهد.
برای این پروانه های صنعتی ایجادی و توسعه ای نیز ۴۶ هزار و 
۵22 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است که اشتغال 3۹ هزار 

و ۵۶۶ نفری را به دنبال خواهد داشت.
بر پایه این گزارش، در بهار امسال 221 پروانه اکتشاف معدنی در 
کشور صادر شده است، آماری که حکایت از رشد ۸.3 درصدی در 

مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد.
در این مدت 1۰۷ گواهی کشف و 121 پروانه بهره برداری معدنی 
صادر شد که در هم سنجی با سال گذشته به ترتیب رشد 3.۹ 

درصدی و افت ۵.۵ درصدی را نشان می دهد.
در سه ماهه نخست امسال جمع اشتغال پروانه های بهره برداری 
معادن هزار و ۸۵ نفر بود که در مقایسه با سه ماهه پارسال افت 
3.۸ درصدی را نشان می دهد. همچنین هزینه عملیات اکتشاف 
با رشد ۵۶.۷ درصدی در مقایسه با بهار ۹۹ به 33.3 میلیارد 

تومان رسید.

رشد 31.۸ درصدی صدور جواز 
تاسیس صنعتی در بهار 

بررســی نحــوه توزیــع و قیمــت گذاری 
ســیمان و فــوالد، انتخــاب اعضــای 
ــل ۹۰  ــیون اص ــه کمیس ــأت رئیس هی
ــینان  ــارت مرزنش ــرح تج ــی ط و بررس
بــرای حــل مشــکل کولبــران، بخشــی 
از دســتورکارهای هفتــه آینــده 
کمیســیون هــای مجلــس شــورای 

ــت. ــامی اس اس
دســتور کار کمیســیون هــای تخصصی 
ــه  ــامی در هفت ــورای اس ــس ش مجل
آینــده کــه در روزهــای دوشــنبه 
لغایــت چهارشــنبه )۴ تــا۶ مــرداد( 
ــد، اعــام شــد. برهمیــن  نشســت دارن
ــادن  ــع و مع ــیون صنای ــاس کمیس اس
تولیــد، توزیــع و نحــوه قیمــت گــذاری 
ــا  ــه ب ــور را ب ــوالد در کش ــیمان و ف س
حضــور دســتگاه هــای اجرایــی و 
نظارتــی بررســی مــی کند.انتخــاب 
اعضــای هیــات تحقیــق و تفحــص 
پتروشــیمی  واگــذاری  نحــوه  از 
ــات  ــی مصوب ــن بررس ــد و همچنی الون
ســفر اعضــای ایــن کمیســیون بــه 
اســتان مرکــزی و نشســت اعضــای 
ــازمان  ــس س ــا رئی ــیون ب ــن کمیس ای
صداوســیما بخشــی از دســتورکارهای 

ایــن کمیســیون اســت.
ــات  در کمیســیون اجتماعــی هــم کلی

ــر  ــان در براب ــت زن ــظ کرام الیحــه حف
خشــونت بررســی خواهــد شــد. ضمــن 
اینکــه طــرح تصــدی فــوق العــاده 
خــاص کارمنــدان ســازمان زنــدان ها و 
اقدامــات تأمینــی و تربیتــی کشــور بــه 
ــه بررســی  ــوه قضایی ــان اداری ق کارکن
مــی شــود.اعضای هیــأت رئیســه 
ــه  ــم در هفت ــل ۹۰ ه ــیون اص کمیس
آینــده بــا آرای اعضــای کمیســیون 

ــد. ــد ش ــخص خواهن مش
ــور  ــی کش ــور داخل ــیون ام در کمیس
بــا حضــور رحمانــی فضلــی وزیــر 
کشــور و ســردار اشــتری فرمانــده ناجا 
طــرح تجــارت مرزنشــینان بــرای حــل 
ــران بررســی مــی شــود.  مشــکل کولب
ــه  ــه گان ــای س ــرح ه ــه ط ــن اینک ضم
ــتان  ــاره اس ــوری درب ــیمات کش تقس
هــای سیســتان و بلوچســتان، اصفهان 
ــن کمیســیون بررســی  ــان در ای و کرم

ــود. ــی ش م
در کمیســیون برنامه و بودجــه عملکرد 
ــا حضــور  یکســاله دیــوان محاســبات ب
ــاش بررســی مــی شــود.  مهــرداد بذرپ
ضمــن اینکــه انتقــال آب دریــای عمان 
بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان 
ــن کمیســیون  هــم توســط اعضــای ای
بررســی مــی شــود. همچنیــن اصــاح 

ــه  ــی از کمیت ــه در یک ــاختار بودج س
هــای کمیســیون بررســی مــی شــود.
گــزارش نحــوه و میــزان اختصــاص 
ــع  ــل مناب ــی از مح ــارات فرهنگ اعتب
ــا حضــور رئیس ســازمان  هدفمنــدی ب
هدفمندســازی یارانــه هــا بررســی می 
شــود.در کمیســیون فرهنگــی هــم 
طــرح تأســیس و نحــوه اداره کتابخانــه 
ــی  ــورد بررس ــور م ــی کش ــای عموم ه

ــرد. ــی گی ــرار م ق
ــه  ــی، رســیدگی ب در کمیســیون قضای
الیحــه دو فوریتــی شــوراهای حــل 
اختــاف در دســتور کار قــرار دارد. 
ضمــن اینکــه الیحــه مبــارزه بــا قاچاق 
انســان و اعضــای بــدن و مجــازات 
عبــور دهنــدگان از مرزهــای کشــور در 
ــود. ــی ش ــی م ــیون بررس ــن کمیس ای

گــزارش دیــوان محاســبات کشــور 
ــش  ــه بخ ــرد بودج ــه ک ــاره هزین درب
ســامت در ســال ۹۹ بــه ویــژه در 
بخــش دارو و تجهیــزات پزشــکی در 
ــتور کار  ــت در دس ــیون بهداش کمیس

قــرار دارد.
ــه  ــواد اولی ــد م ــت واردات، تولی وضعی
دارو و نحــوه تخصیــص ارز بــه آن 
هــم در یکــی از کمیتــه هــای ایــن 

کمیســیون در دســتور قــرار دارد.

مـل  مدیرعا ردشـیر سـعدمحمدی  ا دکتـر 
شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در مجمـع 
عمومـی عـادی سـالیانه شـرکت ملـی صنایع 
مـس ایـران بـا اعـام خبر خـوب سـودآوری 
سـه ماهه  طـی  مـس  شـرکت  چشـمگیر 
نخسـت سـال جـاری خطاب بـه سـهامداران 
فملی گفـت: طی سـه ماهه سـالجاری ۹۵۰۰ 
لـص در شـرکت  رد تومـان سـود خا میلیـا
فتـاد کـه  تفـاق ا یـران ا ملـی صنایـع مـس ا
نگـر یـک حرکـت صعـودی و شـفاف و  بیا
روشـن برای مـس و سـهامداران این شـرکت 
اسـت. سـعدمحمدی با بیـان این کـه در همه 
حوزه هـای تولیـدی در سـه ماهه نخسـت 
سـال جـاری از برنامـه جلوتـر هسـتیم گفت: 
اسـتخراج مـس در سـالجاری ۱۰ درصـد از 

برنامـه جلوتـر اسـت.
او افـزود: تولیـد کاتـد در سـه ماهه نخسـت 
سـال جـاری نسـبت بـه مـدت سـال گذشـته 
۹.۵ درصـد و تولیـد کنسـانتره مـس رشـد ۴ 
درصدی نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشته 
داشـته اسـت. سـعدمحمدی با تأکید بر اینکه 
بـا اجـرای پروژه هـای توسـعه ای جـزو ۱۰ 
شـرکت برتـر دنیـا در تولیـد مـس می شـویم، 
گفـت: ظرف ۴ سـال آینده ۱۱۰ هـزار میلیارد 
تومـان سـرمایه گذاری جدید خواهیم داشـت 
و درآمد شـرکت به ۴ میلیـارد دالر ارتقـا پیدا 

خواهـد کـرد.

 در حوزه زیرساخت های توسعه نگرانی 
وجود ندارد

سـعدمحمدی در خصـوص زیربناهـا گفـت: 
تژیک ترین اصولـی  ز اسـترا زیربناهـا یکـی ا
اسـت کـه بـرای توسـعه معـادن بایـد مـورد 
توجـه قـرار گیـرد. در همیـن راسـتا شـرکت 
مـس بـرای تهیـه آب موردنیـاز در پـروژه 
آبرسـانی از خلیج فـارس بـه همـراه گل گهـر 
و چادرملـو ورود کرده کـه فاز نخسـت آن در 
پایان سـال گذشـته اجرایـی شـد و آب خلیج 

فـارس بـه سرچشـمه رسـید.
مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 
در ادامـه بـه پروژه هـای تولیـد بـرق اشـاره 
کـرد و افـزود: بـرای تأمین بـرق موردنیـاز دو 
نیـروگاه تولیـد بـرق را راه انـدازی کـرده و در 

دسـتور کار داریـم.
پروژه هـا  یـن  ا بیشـتر  توضیـح  در  وی 
بـرق  میـن  تأ ی  بـرا  : کـرد خاطرنشـان 
 ۵۰۰ ه  نیـروگا یـک  شـرکت  ز  موردنیـا
مـگاوات متعلـق بـه زیرمجموعـه مـس در 
مـا بـرای  رد، ا سـمنگان کرمـان وجـود دا
ینـده بـا  پروژه هـای بعـدی شـرکت در آ
یمیـدرو سـرمایه گذاری بـرای  همـکاری ا
نیـروگاه بـرق ۸۰۰ مگاواتی)یـک نیـروگاه 
۵۰۰ مگاواتـی در کرمـان و یـک نیـروگاه  
۳۰۰  مگاواتـی در آذربایجـان شـرقی( در 

رد. ر دا ر قـرا دسـتور کا

کشف معدن مس سریدون خبری خوش 
برای سهامداران

سـعدمحمدی خاطرنشـان کـرد: در سـال 
گذشـته یک میلیـارد تـن ذخیـره جدید مس 
کشـف شـد. همچنین معـدن جدید سـریدون 
نیـز کشـف شـده کـه تـا پایـان سـال ذخیـره 
۱.۵ میلیـارد تنـی آن قطعی و به طور رسـمی 

اعـام می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکه تـا پایـان سـال ذخایر 
قطعی کشـور به شـدت افزایش خواهـد یافت، 
افـزود: در سـال ۹۹ به میـزان ۱۰۰ هـزار متر 
حفـاری کردیم کـه در سـال ۱۴۰۰ ایـن عدد 
به ۱۵۰ هـزار متر افزایـش می یابـد. در همین 
راسـتا طـی ۴ ماهـه اول امسـال حـدود ۴۴ 
هزار متر حفاری اکتشـافی انجـام دادیم و ۱۵ 
دسـتگاه حفـاری خریـداری کردیـم. آخریـن 
عمـق حفـاری انجـام شـده نیـز بـه عمـق ۱ 
هـزار ۲۷۳ متـر بـوده اسـت کـه در خردادماه 
انجام شـد کـه رکـورد تاریخـی در ایـن زمینه 

محسـوب می شـود.
مدیرعامـل شـرکت ملـی مس بـا بیـان این که 
خوشـبختانه ذخیـره شـرکت مـس در سـال 
گذشـته از ۸ میلیـارد تـن عبـور کـرده اسـت، 
گفـت: ۸۷۰ میلیـون تـن ذخایـر بین المللـی 
مـس خالص بـوده و ذخایـر ایران بیـش از ۴۰ 
میلیـون تن مـس خالـص اسـت و امیدواریم تا 

سـال آینـده بـه رتبـه ۶ جهانی برسـیم.
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مالیات جدید مسکن چگونه محاسبه می شود؟

رنا
س:ای

عک

طرح مجلـس دربـاره مالیات بـر عایدی سـرمایه 
که تـا شـهریور مـاه قـرار اسـت بـه صحـن علنی 
رود، سـود حاصـل از فـروش مسـکن طـی مدت 
نگهـداری مشـمول مالیـات می شـود. مالیـات 
بـه  دیگـر مسـکن در سـال جـاری مربـوط 
خانه هـای لوکس بـا ارزش بیـش از یـک میلیارد 
تومان اسـت کـه تـا بهمـن مـاه بایـد اخذ شـود. 
نه هـای  همچنیـن طبـق بودجـه سـالجاری خا
خالـی نیـز مشـمول مالیـات هسـتند کـه در ماه 

جـاری اجـرای ایـن آغـاز می شـود. 
بـه گـزارش ایسـنا، مالیـات بـر عایـدی سـرمایه 
طرح مجلـس اسـت کـه مدتـی از تصویـب کلیات 
آن می گـذرد و اجـرای کامـل آن بـه دولـت بعدی 
می رسـد؛ بـه گونـه ای کـه پورابراهیمـی - رئیـس 
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس - گفتـه کـه ظـرف 
یـک مـاه آینـده تـاش خواهیـم کـرد تـا تمامـی 
نظرات کارشناسـان اتـاق بازرگانـی، صاحب نظران 
و متخصصـان را در مـورد بحـث مالیات بـر عایدی 
سـرمایه جمع آوری و جمع بنـدی کنیم و تـا اواخر 

شـهریور ماه نیز گـزارش رسـمی و نهایـی آن را در 
کمیسـیون اقتصـادی تصویـب و بـه صحـن علنـی 

ارائـه کنیـم.
در ایـن طـرح، اگـر فـردی مسـکن بخرد و سـپس 
اقـدام بـه فـروش آن کنـد، بایـد از محل سـود این 
معاملـه طبق مـدت نگهداری آن سـرمایه، بخشـی 

را بـه عنـوان مالیـات پرداخـت کند. 
نحوه محاسـبه مالیـات بر عایـدی سـرمایه در بازار 
مسـکن براسـاس مدت زمـان نگهـداری، در سـال 
اول ۴۰ درصـد، سـال دوم ۳۷ درصد و سـال سـوم 

۳۴ درصد اسـت. 
همچنیـن، در سـال های چهـارم، پنجـم و ششـم 
نگهداری مسـکن به ترتیـب باید معـادل ۳۱، ۲۸ و 
۲۵ درصـد از سـود حاصل شـده از فـروش آن خانه 

مالیـات پرداخته شـود. 
عـاوه برایـن، نحـوه محاسـبه مالیـات بـر عایـدی 
سـرمایه در بـازار مسـکن براسـاس مـدت زمـان 
نگهـداری، در سـال هفتم ۲۲ درصد، سـال هشـتم 

۱۹ درصـد و سـال نهـم ۱۶ درصـد اسـت. 
از سـوی دیگـر، در سـال های دهـم، یازدهـم و 
دوازدهـم نگهداری مسـکن بـه ترتیب بایـد معادل 
۱۳، ۱۰ و ۷ درصد از سـود حاصل شده از فروش آن 

خانـه مالیـات پرداخته شـود کـه از سـال دوازدهم 
به بعـد نگهـداری مسـکن نـرخ مالیـات بـر عایدی 

سـرمایه ۴ درصـد خواهـد بود. 
بـه عنـوان مثـال، اگـر مسـکنی بـه ارزش یـک 
میلیـارد تومـان خریـده و پـس از دو سـال آن بـه 
قیمت یک میلیـارد و ۴۰۰ میلیون تومـان فروخته 
شـود، سـودی کـه از ایـن فـروش حاصـل شـده 
معـادل ۴۰۰ میلیـون تومـان اسـت که مالیـات آن 
براسـاس دو سـال نگهـداری ۳۷ درصـد محاسـبه 
می شـود و بایـد ۱۴۸ میلیـون تومـان مالیـات 

بپردازیـد.
همچنیـن، به جـز مالیات بـر عایدی سـرمایه طبق 
بودجـه سـال جـاری بایـد صاحبـان خانه هـای 
لوکس کـه ارزش آن ها بیـش از ۱۰ میلیـارد تومان 

باشـد، تـا بهمـن سـالجاری مالیـات بپردازند. 
براین اسـاس، نـرخ مالیـات سـاالنه ایـن خانه های 

لوکـس نیـز به شـرح زیر اسـت:
۱- نسـبت بـه مـازاد ۱۰ میلیـارد تـا ۱۵ میلیـارد 

تومـان؛ یـک در هـزار
۲- نسـبت بـه مـازاد ۱۵ میلیـارد تـا ۲۵ میلیـارد 

تومـان؛ دو در هـزار
۳- نسـبت بـه مـازاد ۲۵ میلیـارد تـا ۴۰ میلیـارد 

تومـان؛ سـه در هـزار
۴- نسـبت بـه مـازاد ۴۰ میلیـارد تـا ۶۰ میلیـارد 

تومـان؛ چهـار در هـزار
۵-نسـبت بـه مـازاد ۶۰ میلیـارد تومان به بـاال پنج 

در هـزار
از سـوی دیگـر، طبـق مـاده ۵۴ مکـرر قانـون 
مالیات هـای مسـتقیم واحدهـای مسـکونی واقـع 
در شـهرهای با جمعیت بیـش از ۱۰۰ هـزار نفر که 
به اسـتناد سـامانه ملـی امـاک و اسـکان به عنوان 
»واحد خالی« شناسـایی شوند، از سـال دوم به بعد 
مشـمول مالیات معـادل مالیات بـر اجاره به شـرح 

زیـر خواهند شـد:
سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سـال چهارم و بـه بعـد- معـادل یـک و نیـم )۱.۵( 

برابـر مالیـات متعلقـه
در ایـن زمینـه، وزارت راه و شهرسـازی سـامانه 
امـاک و اسـکان را راه انـدازی کـرد تـا وضعیـت 
سـکونت در خانه ها از لحـاظ خالی بودن مشـخص 
شـود کـه طبـق گفتـه مسـئوالن سـازمان امـور 
مالیاتـی، در ماه جـاری از اولین خانه خالـی مالیات 

اخـذ می شـود. 

 مالیات مسکن بر اساس مدت نگهد اری

ایسنا
گزارش 

به عنوان مثال، اگر مسکنی به ارزش 
یک میلیارد تومان خریده و پس از دو 
سال آن به قیمت یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون تومان فروخته شود، سودی 
که از این فروش حاصل شده معادل 
۴۰۰ میلیون تومان است که مالیات آن 
براساس دو سال نگهداری 3۷ درصد 
محاسبه می شود و باید 1۴۸ میلیون 
تومان مالیات بپردازید.

 پیش بینی بورس بعد از تعطیالت 
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ناگهان درخت
فیلمی به نویسندگی و کارگردانی صفی 

یزدانیان، محصول سال 13۹۷ است. این فیلم 
در بخش سودای سیمرغ سی و هفتمین دوره 
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روانکاو تعریف می کند.

رئیس خوب، رئیس بد
کتابی است درباره ی کارهایی که بهترین رؤسا 

انجام می دهند، نه درباره ی عملکرد رؤسای 
معمولی یا آن ها که اندکی تبحر و کفایت 

در زمینه ی مدیریت دارند. بیشتر افراد مایل 
نیستند رئیسی معمولی باشند. این کتاب به عقیده ی مارینا روی 

کارهایی تمرکز کرده است که موفق ترین مدیران انجام می دهند. 
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 حفاظت خوردگی
و رسوب پارس ایرانیان

سورن پارت کیاکرمان باتری ارگ

کنترل قیمت دالر بانک مرکزی
eghtesadnews_com  از صفحه 

افزایش نرخ دستمزد تعمیرکاران خودرو
khabareqtesadi از صفحه 

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

هیچوقت بعد از مسواک زدن این کارها را انجام ندهید

افزایش 43 درصدی هزینه خانوارها/ بهداشت و درمان 44 درصد گران شد

سال ۱۴00، سال شکوفایی پروژه های 
توسعه شرکت صنایع فوالد مشیز بردسیر

هفتاد ناشر برتر کشور با ۲0 هزار عنوان 
کتاب جدید به سیرجان می آیند

اینفوگرافیک

شرکت ها و معادن

 بی گمان حرکت در مسـیر توسـعه پایدار و تکیه بر توان داخلی و جوانان کشـور، لبیکی 
اسـت به منویات رهبر معظم انقـاب اسـامی و ایمان راسـخ به تـوان فرزنـدان این مرز 
و بوم اسـت. اکنون پیشـرفت و توسـعه جز جدایـی ناپذیر صنعت شـده و الجـرم صنایع 
باید بـرای آن برنامـه ریزی و هـدف گـذاری کنند. اکثر پـروژه های توسـعه که در سـال 
۱۳۹۹ تعریـف و برنامه ریزی شـده بـود در سـال ۱۴۰۰ به بهـره برداری خواهند رسـید 
لذا مـی توان امسـال را سـال شـکوفایی پروژه های توسـعه شـرکت صنایع فوالد مشـیز 

بردسـیر خواند.
با پشـتوانه هلدینگ بـزرگ جهاد نصـر کرمـان و با همـت و حمایت مدیـر عامل محترم 
شرکت صنایع فوالد مشـیز بردسـیر حداقل ۲۰ پروژه زیر سقف در دسـت اقدام بوده که 
تا کنون ۴ پروژه به بهره برداری رسـیده و به حـول و قوه الهی و طبق برنامـه ریزی صورت 
گرفته ۷۵ درصد آنهـا در سـال ۱۴۰۰ خاتمه مـی یابـد. از مهمترین پروژه های توسـعه 
زیر سـقف می توان بـه بازسـازی و افزایش ظرفیـت کارخانه نورد، مهندسـی، سـاخت و 
نصب ترانس MVA ۳۰ برای پسـت برق، مهندسی، سـاخت و نصب خط ۴ ریخته گری، 

توسـعه انبار شـمش و … اشـاره نمود که در آینده به جزئیات بیشـتر خواهیم پرداخت.
برنامه های توسـعه فـوق بـرای کارخانه فوالدسـازی جهت رسـیدن به ظرفیت اسـمی 
۶۰۰،۰۰۰ تن در سـال و بـرای کارخانه نورد رسـیدن بـه ظرفیت اسـمی ۳۳۰،۰۰۰ تن 

در سـال می باشـد.
همچنین اخذ جواز تاسـیس کارخانه گندله سـازی انجام و مجوز های الزم برای کارخانه 
احیا در حال اخذ می باشـد و از طرفـی تحقیقات اولیه بـرای خط تولید کاف نیز شـروع 

شـده است.
با توجه به ظرفیت های موجـود منطقه و عزم جـزم مدیران می تـوان قدمهای بزرگتری 

در راسـتای برنامه های توسـعه و اهداف تعیین شده برداشت.
مدیر پروژه توسعه - رضا حسن زاده

اولین دوره نمایشـگاه بزرگ کتاب گل گهر با حضور مسـتقیم ۷۰ ناشـر برتر کشـور 
و نزدیـک به ۲۰هـزار عنـوان کتاب جدیـد و پرفـروش، توسـط شـرکت گل گهر به 

زودی برگـزار می شـود.
روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـرکت گل گهـر گفته اسـت بـرای برگـزاری این 
نمایشـگاه بزرگ با ناشـران برگزیده هماهنگی الزم بـه عمل آمده و قرار اسـت پس 
از تغییـر وضعیـت پرخطـر بیمـاری کرونا، بـا هماهنگی سـتاد مبـارزه با کرونـا و با 
رعایـت تدابیـر و دسـتورالعمل های بهداشـتی در سـیرجان و با تخفیفات مناسـب 

بـرای عموم مـردم برگزار شـود.
اولین دوره نمایشـگاه کتـاب گل گهر که به همت شـرکت معدنی  صنعتـی گل گهر 
 در راسـتای مسـئولیت های فرهنگی و اجتماعی این شـرکت در دو بخش ناشـران 
عمومـی و تخصصـی و ناشـران کـودک و نوجـوان مـی باشـد، زمینه هـای ادبیات، 
هنر، فلسـفه، ورزش، تاریخ، روانشناسـی، جامعه شناسـی، کودک و نوجوان و… را با 

جدیدتریـن و پرفـروش تریـن کتاب هـا پوشـش می دهد.
انتشـارات چشـمه، امیرکبیـر، نـی، مرکز، رشـد، نـگاه، سـخن، علـم، علمـی، پیام 
عدالـت، هرمـس، نیلوفر، خانـه هنرمنـدان ایـران، قدیانـی، هوپـا، پرتقـال، کانون 
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان، چیسـتا، جنـگل، اسـراء، معـارف، ققنوس، 
ثالث، جیحون و… از جمله ۷۰ انتشـارات شـرکت کننده در این نمایشـگاه هسـتند

برخـی کارهـای رایج هسـتند کـه اغلـب افراد 
عادت به انجـام آنها پس از مسـواک زدن دارند، 
در حالی کـه ایـن کارها پـس از مسـواک زدن 

دندان ها اشـتباه اسـت.
 بعـد از اینکـه دندان هایتـان را مسـواک 
می زنیـد، ممکـن اسـت احسـاس کنیـد که 
هنـوز بهداشـت دهـان را به خوبـی رعایـت 
نکرده ایـد و فکـر می کنید کـه بقایـای مواد 
غذایـی هنـوز داخـل دندانتـان باقـی مانده 
اسـت. پـس دسـت بـه اقدامـات مختلـف 
خودتـان  بـرای  نتیجـه  در  و  می زنیـد 
راهکارهایـی را در پیـش می گیریـد؛ امـا 
جالـب اسـت بدانیـد کـه برخـی از اقدامات 
هسـتند کـه بعـد از زدن مسـواک، نباید آن 

را انجـام دهیـد کـه در ایـن قسـمت بـا آنها 
آشـنا خواهیـد شـد.

استفاده از شوینده دهان بعد از مسواک
بعضـی از افـراد عـادت دارنـد کـه بعـد از 
مسـواک زدن سـریع از شـوینده اسـتفاده 
یـن عـادت را در  کننـد و سال هاسـت ا
خودشـان پـرورش داده انـد امـا شـما هرگز 
نبایـد بعـد از مسـواک از شـوینده اسـتفاده 
کنیـد. شسـتن دنـدان به هـر طریقـی، باید 
بعد از غـذا خوردن و قبل از مسـواک باشـد. 
اسـتفاده از شـوینده ای کـه حـاوی فلورایـد 
اسـت، بـه جلوگیـری از پوسـیدگی دنـدان 
کمـک می کند امـا نه بعـد از اینکه مسـواک 
زده ایـد. زیـرا نتیجه مسـواک شـما را از بین 

می برد.فلورایـد موجـود در آن را از بین می برد. 
اگر عـادت دارید بعـد از تمیـز کـردن دندان ها 
با مسـواک، از دهانشـویه اسـتفاده کنیـد، باید 
بدانیـد کـه فلورایـد موجـود در خمیردنـدان 
اثـر خـود را از دسـت می دهـد و بـه جایـی که 
غلظت فلوراید بیشتر شـود، از غلظتش کاسته 
می شـود.در نتیجـه مـواد قنـدی روی دنـدان 
شـما باقی می مانـد و پاکسـازی نخواهند شـد 
بنابرایـن وقتی کـه مسـواک می زنیـد و بعد از 
آن از دهانشـویه استفاده می کنید، تمام غلظت 

فلورایـد را از بیـن می بریـد.
فلوراید یـک مـاده ضـروری برای سـامت و 
زیبایـی دندان هاسـت و نباید آن را بشـویید. 
فلورایـد باعـث محکـم شـدن ریشـه های 
ضعیـف دنـدان می شـود، مـواد معدنـی از 
دسـت رفتـه را جبـران می کنـد، عائـم 

پوسـیدگی دنـدان را بهبـود می بخشـد و از 
رشـد باکتری هـای مضـر هـم جلوگیـری 

. می کنـد
دهانشویه برای همه ضروری نیست

می دهـد  نشـان  نجام شـده  ا لعـات  مطا
دهانشـویه  بـه  ز  نیـا د  فـرا ا همـه  کـه 
ندارنـد. اسـتفاده از آن در زمـان درسـت 
آسـیب زننده نیسـت و اسـتفاده منظـم 
ز  نـد بـه جلوگیـری ا ز دهانشـویه می توا ا
بیماری هـای دهانـی دندانـی، جلوگیـری 
ز پوسـیدگی و خوشـبو کـردن تنفـس  ا
یـد  ز فوا د ا فـرا ز ا کمـک کنـد. بعضـی ا
زیـاد دهانشـویه بهره منـد می شـوند امـا 
اسـتفاده بیـش از حـد از آن ممکـن اسـت 
باعـث مشـکات دندانـی، خشـکی دهان و 

حساسـیت دنـدان شـود.

نخوردن و ننوشیدن 3۰ دقیقه بعد از 
دهانشویه

شـما تا نیم سـاعت بعد از اسـتفاده از دهانشویه 
حاوی فلورایـد، نباید چیزی بخورید یا بنوشـید. 
متخصصان هشـدار می دهند که ۳۰ دقیقه بعد 
از غذا خـوردن نبایـد مسـواک بزنیـد و از طرفی 
این نکتـه را برای بعـد از دهانشـویه هـم باید در 
نظر بگیرید زیرا گـوارش در دهان آغاز می شـود، 
محیـط اسـیدی می سـازد و زمـان خوبـی برای 
مسـواک زدن نیسـت.از طرفی وقتی کـه بعد از 
دهانشـویه غذا می خورید، مـواد غذایـی حاوی 
قند و نشاسـته و باکتری آنها روی دهان و دندان 
باقی می مانند و اسـید تولیـد می کنند و محیط 
بیـش از حـد اسـیدی می شـود و همیـن باعث 
ضعف ریشـه های دندان می شـود و مواد معدنی 

آن را از بیـن خواهد برد.

خانوارهای ایرانی نسـبت به سـال گذشـته به 
طـور متوسـط افزایـش بیـش از ۴۳ درصدی 
هزینـه در خریـد کاال و خدمـات مـورد نیـاز 

خـود داشـته اند.
بـه گـزارش ایسـنا، بررسـی جزئیـات تورمی 
که اخیرا مرکز آمـار برای تیرماه سـال جاری 
اعام کرد نشـان داد که شـاخص هـای تورم 
سـاالنه و ماهانـه بـه رونـد افزایشـی ادامـه 
داده اسـت امـا تـورم نقطـه بـه نقطـه کـه به 

نوعی نشـان دهنـده  جریـان افزایـش هزینه 
خانوارهـا در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 
قبـل اسـت اندکـی کاهـش داشـت. بـا ایـن 
وجود همچنان رشـد ۴۳.۶ درصـدی افزایش 
هزینـه خانوارها نسـبت به پارسـال مشـهود 
اسـت.آنچه از آمار بـر می آیـد تمامـی کاال و 
خدمات مورد نیـاز و مصرفی مردم نسـبت به 
خـرداد امسـال و تیرمـاه پارسـال و همچنین 
در دوره ۱۲ ماهـه منتهـی بـه تیرمـاه یعنـی 

سـه شـاخص اصلی تورم افزایش دارد و هیچ 
کاالیی بـا کاهش قیمـت مواجه نبوده اسـت.

 گرانی روغن همچنان درصد است
در بیـن اقـام مصرفـی، خوراکـی هـا و 
آشـامیدنی هـا بالغ بـر ۵۷ درصد گران شـده 
اسـت که در بین آن ها گـروه روغـن و چربی 
ها بـا ۱۰۹.۴ درصد در صـدر قـرار دارد. البته 
ایـن گـروه کاالیـی چندیـن مـاه اسـت کـه 
افزایش قیمـت قابـل توجهی نسـبت به قبل 

داشـته و در مقاطعـی بالغ بـر ۱۳۰ درصد نیز 
رشـد داشـته است.

درصـدی   ۵۰ باالیـی  قیمـت  افزایـش   
قیمـت نیـز در بسـیاری از اقـام دیـده 
می شود،گوشـت قرمـز و سـفید بـا ۵۳.۸، 
گوشـت قرمز و گوشـت ماکیان ۵۱.۳، ماهی 
هـا و صـدف داران ۷۱.۵، شـیر، پنیـر و تخم 
مـرغ ۶۶.۱، سـبزیجات ۷۲.۷، شـکر، مربـا، 
عسـل و شـیرینی ۶۵.۶، چای، قهوه و کاکائو 
۷۶.۶ و یـا در سـایر گروه هـا مبلمـان و لوازم 
خانگـی بـا ۵۹.۶ و هتل و رسـتوران بـا ۶۲.۳ 
از جملـه اقامی هسـتند کـه افزایـش قیمت 

بـاالی ۵۰ درصـد دارنـد.
بهداشت و درمان در بین بیشترین 

گرانی ها
 در فاصلـه اردیبهشـت تـا تیرمـاه بیشـترین 
افزایـش قیمـت کاال مربـوط بـه هتـل و 
رسـتوران بـا ۶.۸، بهداشـت و درمـان ۶.۳ و 

میـوه و خشـکبار بـا ۶.۵ درصـد اسـت.
حـوزه بهداشـت و درمـان در شـرایطی در 
بیـن بیشـترین تـورم ماهانـه قـرار گرفته که 
نسـبت به تیرماه سـال گذشـته هزینـه های 
ایـن بخـش بـرای مـردم بالـغ بـر ۴۴ درصد 

بـوده اسـت.

گوشی
قیمت )تومان(گوشی

Pro Max 11 Apple iPhone37,500,000

mini 12 Apple iPhone25,100,000

11 Apple iPhone24,000,000

)X( 10 Apple iPhone15,200,000

Poco F39,099,000  شیائومی

5G Galaxy A327,099,000 سامسونگ

10S Redmi Note6,350,000 شیائومی

Pro Poco X35,750,000 شیائومی

Galaxy Tab A75,650,000 10.4 2020 سامسونگ

Lite Galaxy Tab A74,850,000 سامسونگ

5G Pro Poco M34,435,000 شیائومی

Poco M33,699,000 شیائومی

Galaxy A123,670,000 سامسونگ

فـوالد  نجـات  کارخا درصـد   ۸۰ حـدود 
و پتروشـیمی کشـور در مناطـق ممنوعـه و 
ممنوعـه بحرانـی از نظـر ممنوعیـت برداشـت 
از آبخـوان یـا سـفره های زیرزمینـی احـداث 
موقعیـت  فیـک  ینفوگرا ا یـن  ا در  ند.  شـده ا
مکانـی ایـن کارخانه هـای فـوالد و پتروشـیمی 
و وضعیـت دشـت های کشـور از نظـر ممنوعیت 

ز آبخـوان را مشـاهده می کنیـد. برداشـت ا

گرافیک: پدرام آقایی
منبع داده ها: 
انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران

موقعیت کارخانه های فوالد 
و پتروشیمی در مناطق ممنوعه


